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Б|дпов|дно до р|тпення т{угувсько| районно| ради в1д 11.01 .2002
<|{ро в|дзнаки районно| Ради та районно| дер>;савно] адм|н|страц|Б (з| зм|нами),
врахову}очи р|тшення ком|с|] з питань нагород)кення районно{ дер>кавно|
адм|н|сщац|| та районно| Ради (протокол в!д 1'8.10.2021 .]чгч 16) за сумл1нне
виконанн'{ слу>кбових обов'язк|в, в|рн|стт, Б|йськов|й присяз|, зразкову
в|йськову дисципл|ну, особисту мужн|сть | виоокий профес|онал|зм, виявлен| у
захист| дер)кавного суверен|тету, територ|альтто| ц|л|сност| | недоторканост|
}кра|ни та з нагоди [ня створення в|йськово] частини А 0501 нагородити
|[очесното грамото}о 9угу|всько| районно;. дер)кавно] адм|н|страц|| та
9угу!всько| районно| ради:

Ахундова
Руслана (аб|р Фгли

Болкова
БячеславаБасильовича

[ан|на
Флекс|я Анатол|йовича

[1л|н!ча
Басиля 1вановича

_стр|льця-зен|тдтика 3-го зен|тного ракетного
взводу 1-| зегт1тно| ракетно? батаре| зен1тного

ракетно- щти;тер|йського див|з|ону в|йськово?
чаотини А050 1, стар1]1ого солдата;

_ командира ромонтного в3воду ремонтно| роти
бронетанкового озброення | техн1ки ремонтно-
в|дновлтова"]1ь}1ого батальйону в|йоьково|
частини А0 5 0 1, майстер-сер)канта;

оер)канта |з матер|ального забезпечення
6-| механ1зовано? роти 2-го механ|зованого
бата:тьйону в|йськово? частини А0501 , тлтаб-

серя{анта;

командира 3-го автомоб|льного в|дд|лення
взводу забезпечення реактивного
артилер|иоь1(ого див1з1ону бригадно|



[уск|ну
€в1тлану .|[еонард|вну

,{митр|снко
Андр|я €ерг|йовина

[удника
Балер|я 1Фр|йовина

€рецького
€ерг|я йиколайовича

3акревського
6ерг1я €ерг|йовина

3у"
Романа 1вановича

1{озака
€тан|слава Болодимировича

1(ртонок
}Фл|то Флександр|вну

1{ухаренка
Флександра 1вановина

Р1алих|ну
Р1ар|анну {митр|вну

2

сан|тарного |нотруктора медичного пункту
3-го механ|зованого батальйону в|йськово|
частиъ\и А05 0 1, серх{анта;

командира взводу в|дд|лення 2-го
протитанкового артилер|йського взводу
протитанково| артилер|йсько] батаре[
прот!1танкового артилер|йського див|з|ону
в|йськово| чаотини А0501, молод1шого
сер}канта;

оператора-то11огеоде3иста 1-го самох1дного
артилер|йоького взводу 1-т самох!дно|
артилер|йсько| батаре| 2-го самох1дного
артилер|йоького див1з1ону бригадно|
артилер|йсько? щупи в|йськово| частини
А050 1, старш:ого солдата;

вод|я-електрика 1-го взводу зв'язку роти
зв'язку командного пункту польового вузла
зв'язку в1йськово\частини А0501 , солдата;

командира танку по)ке)кного взводу в|йськово|
частини А05 0 ]' стар1шого сержанта;

командира танкового батальйону в1йськово|
частини А050 1, кап1тана;

_ пом!чника командира з ф1нансово-економ|чно1
ф|нансово-економ|чно|роботи, нач€[пьника

слркби в|йськово| частини А0501' стар1пого

лейтенанта;

нач€ш1ьника !дальн1 взводу забезпечення
в|йськово| частини А0501, старгпого сержанта;

нав1дника 2-то механ|зованого в|дд!лення
1-го механ|зованого взводу 4-т механ|зовано]

роти 2-го механ|зованого батальт"тону

в|йськово\ частутни А0 5 0 |, со;тдата;

_ стр|льця-рад|отелефон|ста 4-го в|дд|лення
в1йськово\ частиниснайпер1в взводу снайпер|в

А050 1, стартшого солдата;



-)

Р1оргуна
Р1аксима &{иколайовича

|{роценка

,{мища .[{еон|довича

Руд"
€ерг|я Флександровича

€оболя

взводу 3-т
батще\ 1-го

див|з|ону

частини А0501'

самох1дного
самох|дно]

самох1дного
бригадно|

групи в|йськово1 частини

Флександра €ерг1йовича

€олтиса
Ропдана 1вановича

€урхсанського
€вгена Бадимовииа

9айку
Б|тал|я йиколайовича

1у6а

_ нача_пьника озброення' заступника нач€шьника
лог1отики в1иськово1
п|дполковника;

- номера обслуги 2-го
артилер|иського
артилер1йсько|
артилер|йськог'о
артилер|йсько]
А0501, рядового;

реактивного
бригадно|

артилер|йсько{ групи в|йськово| частини
А050 1, стар1п0го серт{анта;

нача-]1ьника 1-| обслуги взводу звукометрично|

розв|дки батаре| управл!нъ\я та щтилер|йсько!
розв1дки в|йськово\ частини А0501' стар1шого

сержанта;

_ вод1я автомоб|льного в|дд|лення взводу
забезпечення ремонтно-в1дновлтов€ш1ьного
батальйону в|йськово| чаотини А0501,

рядового;

нач€[льника командного пункту, заступника
нач.ш1ьника ';лта6у з бойового управл|ння
в|йсьтсово1 части'ни А05 0 1, п!дполковника;

_ нач€|_[1ьника |нформац|йно-анал|тично] щупи
в|йськово\ частини А05 0 1, кап|тана;

_ рад|отелефон|ста л|н!йного наглядача
в|дд|лення управл|ння 2-\ самох|дно!
артилер|йсько| батаре| 1-го самох!дного
артилер|йського див|з|ону бригадно|
артилер|йсько| групи в|йськово| чаотини
А050 1, старш:ого солдата;

- командира в|дд|лення управл|ння взводу

управл|ння командира батаре1 3-? реактивно]
артилер1йсько|
артилер1йсь1(ого

батаре|
див|з!ону

|{етра йиколайовича



-{,ценгока
1вана Флександровича

4

- головного оер)канта зен|тно| ракетно-
артилер|йсько! 6атаре| зен|тного ракетно-
щтилор|йського див|з|ону в|йськово| чаотини
А0501 головного сержанта.
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