
чугивськА
РАйоннА двРх(АвнА Ад}пн|стРАц1я

Б|лоусова
\4аксима [ еннад|йовича

Браг!ну
{тодмилу €вятослав|вну

1{райнтока
Флекс1я [еннад|йовина

(улака
Б1ктора 1вановина

механ|зовано] роти механ|зованого батальйону
в|йськово] частини польова потпта 86250,
молодтпого лейпенанта

салеРа |нженерно-саперного в|дд1лення
!нженерного взволу !нженерно-:ехн|нно| роти
в]йськово| частини А2467 

' 
стар1пого солдата

д|ловода стройово{ частини в!лд!лення
особового складу штабу в|йськово| час:ини
польова потпта Б6250, стар1пого солдата

командира в1дд1лення забезпечення
в!йськово] частини А1993 

' 
сержанта

сщ1л ьгш механ|зованого взводу механ!зовано]

роти в!йськово| настини польова потлта Б6250,
отар!пого солдата

ч}тивськА
РАйонт{А РАдА

РозпоРяд)1([ння
9уц|в хр .[2/

1|ро цагород'кенпя визяаками
чут|всько1 районно| дерэкавно|
адм|п!страц|[ та 9уц!всько! районно!
ради

8|дпов1дно до р1тпення 9уц|всько! районно! ради в1д 1|.01.2002 <|1ро

в!дзнаки районно| ради та районно! дерх<авно| адм|н[страц1!> (з1 зм1нами),
врахову1очи р|лпення ком|с|| з питань нагород}(ення 9уц!всько! районнот
державно! алм|н|страц!| та {уфвсько! районно{ рали (протокол в|д 03.|2.2014
)\Ф з 6):

1.3а сумлт1нне викон:|ння службових обов'язк!в, висок1 показники в
бойов|й п1дготовц|, активну у{асть у фомадському :китт1 чуц1ъського району
та з нагоди ,{ня 3бройних €ил !кра!ни нагородити ||очесного щ.1мото|о
9уц}всько| районно| дерхсавно! адм!н[срац|| та 9уц|воько1 районно| ради:

Афонненка
Флександра Флександрови.{а

' командира п,|ехан1зованого взводу



.]1икова
[ еннад|я .||еон|довина

йал|н!на
(ерг!я йиколайовина

[[|вня

1

_ командира в|дд1лення - стартпого оператора

рал!отехн|яного щнкц в|йськово] частини
А1993, сержанта

_ начальника в|дд|лентля особового скттаду тштабу

в|йськово| частини польова по:пта 86250' майора

_ поже)|(ного пожежно] роти в!йськово| яастини
А2467 , солда,!а

начапьника системи- |н;кенера рад1отехн!чнот
системи бл шкньо] нав| гац!| в1 зла рал!отехя ! нного
забезпечення батальйону зв'язку та

рад|отехн!нного забезпечення в|йськово| частини
А4104 , кап|тана

-техн|ка групи регламенту та ремонц
ав!ац|йного обладнання в!йськово] частини
А4104. прапоргшика.

€ерг!я 0лександровива

|11э<кала

€вгенй 1вановича

9убук1на

виконан|#1 слу>кбових обов'язк|в, особистий внесок у розвиток територ[ально!

щомади та з нагоди тов|лето нагородити |{очесното щамоток} 9щу!всько!
районно| державно| адм|н|сщац1| та {уц!всько! районно] ради:

1окарева
Б|ктора 1вановина

' засцпника малин|вського селипщого.голови.

3асцгпшик голови райошно!
дер)!€вно|:Р]н 1с'| ра ц1!

}72'-=-- в.в.коРост!льов оРо)!шв

Романа [ерг|йовита

2. 3а багатор1нну с1.мл|нну прац:о, високий профео1онал|зм, зразкове

|оло

:'.'/

4ь}--4ц
*рд т ч1)


