
 
ПОЛТАВСЬКА ОБЛАСНА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

22.05.2023            м. Полтава                                            № 130 

 

 

Про нагородження почесною відзнакою ‒ 

Нагрудним знаком Полтавської обласної ради 

«За вірність народу України» 

 

Керуючись частиною сьомою статті 55 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до пунктів 6, 9 Положення про почесну 

відзнаку – Нагрудний знак Полтавської обласної ради «За вірність народу 

України», затвердженого рішенням пленарного засідання другої сесії 

Полтавської обласної ради восьмого скликання від 29 грудня 2020 року № 87 

«Про відзнаки Полтавської обласної ради» (зі змінами), та враховуючи 

рекомендації постійної комісії обласної ради з питань правоохоронної 

діяльності, боротьби з корупцією, забезпечення прав і потреб військових та 

учасників бойових дій від 16 травня 2023 року: 

 

1. Нагородити посмертно почесною відзнакою ‒ Нагрудним знаком 

Полтавської обласної ради «За вірність народу України» І ступеня за особисту 

мужність і відвагу, героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та 

територіальної цілісності України, вірність військовій присязі:  

 

- відповідно до подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Біленького О.Ю.: 

 

ШЕВЧЕНКА 

Максима Михайловича 

– молодшого сержанта, техніка 1-ї десантно-

штурмової роти 1-го десантно-штурмового 

батальйону військової частини А0281. 

 

- відповідно до подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Величко О.В.: 

 

БІЛОБРОВКУ 

Олексія В’ячеславовича 

– старшого солдата, старшого стрільця 

військової частини А4118; 
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МАРТИНОВА 

Івана Івановича 

– майора, заступника командира 1-го 

механізованого батальйону військової частини 

А7014. 

 

- відповідно до подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Хардіна О.О.: 

 

КУЛИКА 

Євгена Олеговича 

– солдата, оператора 2-го відділення 

протитанкових ракетних комплексів 1-го взводу 

протитанкових ракетних комплексів 3-ї роти 

протитанкових керованих ракет протитанкового 

батальйону військової частини А4638; 

 

ЮДЕНКА 

Дмитра Анатолійовича 

– молодшого сержанта, командира відділення-

командира машини 2-го штурмового відділення 

2-го штурмового взводу 2-го штурмового 

батальйону військової частини А4638. 

 

- відповідно до подання військової частини А7312: 

 

НЕЛЮБУ 

Сергія Миколайовича 

– солдата, стрільця 1-го взводу 1-ї стрілецької 

роти військової частини А7312. 

 

2. Нагородити почесною відзнакою ‒ Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» І ступеня за особисту мужність і 

відвагу, героїзм та самовіддані дії в стані ризику для життя, виявлені у захисті 

державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність 

військовій присязі: 

 

- відповідно до подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Величко О.В.: 

 

ВОТЬКАНИЧА 

Василя Васильовича 

– сержанта, командира автомобільного 

відділення взводу матеріально-технічного 

забезпечення реактивної артилерійської батареї 

військової частини А1476. 

 

3. Нагородити почесною відзнакою ‒ Нагрудним знаком Полтавської 

обласної ради «За вірність народу України» ІІ ступеня за вагомі досягнення у 

бойовій та службовій підготовці, зразкове виконання військового обов’язку із 

захисту державного суверенітету та територіальної цілісності України, активну 

громадянську позицію та високий патріотизм: 
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- відповідно до подання депутата Полтавської обласної ради восьмого 

скликання Величко О.В.: 

 

ВОЛОСОВСЬКОГО 

Данила Дмитровича 

– матроса, старшого стрільця 2-го десантно-

штурмового відділення 1-го десантно-

штурмового взводу десантно-штурмової роти 

військової частини А2777. 

 

- відповідно до подання військової частини А7312: 

 

АЛЬБЕКОВА 

Нурахмана Нурвановича 

– солдата, сапера інженерно-саперного взводу 

військової частини А7312; 

 

БЕРУСА 

Олександра Миколайовича 

 

– головного сержанта, навідника-розвідника 

військової частини А7312; 

ВОВЧЕНКА 

Миколу Олексійовича 

– молодшого сержанта, т.в.о. командира 

інженерно-саперного взводу військової частини 

А7312; 

 

ВОРОНУ 

Ларису Іванівну 

– старшого солдата, старшого електрика 

відділення електрозабезпечення інформаційно-

телекомунікаційного вузла військової частини 

А7312; 

 

ГАРАШКА 

Сергія Михайловича 

– молодшого сержанта, техніка із системного 

адміністрування інформаційно-

телекомунікаційного вузла військової частини 

А7312; 

 

ДАВИДЕНКА 

Валентина Валерійовича 

– солдата, електрика відділення 

електрозабезпечення інформаційно-

телекомунікаційного вузла військової частини 

А7312; 

 

ДАМІНАЙТІСА 

Ростислава Романовича 

– солдата, оператора-розвідника військової 

частини А7312; 

 

КОВАЛЯ 

Сергія Івановича 

– солдата, кулеметника 1-го стрілецького 

відділення 3-го стрілецького взводу 

1-ї стрілецької роти військової частини А7312; 

 

КРИВОШЕЄВА 

Олександра Станіславовича 

– солдата, оператора-розвідника військової 

частини А7312; 
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МИЛЕЙКА 

Олексія Олексійовича 

– старшого сержанта, штаб-сержанта групи 

зв’язку та інформаційних систем військової 

частини А7312; 

РОПАВКУ 

Олега Олександровича 

– солдата, старшого стрільця 3-го стрілецького 

відділення 3-го стрілецького взводу 

1-ї стрілецької роти військової частини А7312; 

 

РУСІНА 

Андрія Миколайовича 

– солдата, водія 1-го стрілецького відділення 

3-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 

військової частини А7312; 

 

СОЛНЦЕВА 

Володимира Миколайовича 

 

– солдата, водія військової частини А7312; 

ТИМОШЕНКА 

Анатолія Івановича 

– старшого сержанта, командира 

3-го стрілецького відділення 1-го стрілецького 

взводу 1-ї стрілецької роти військової частини 

А7312; 

 

ШКЕДОВА 

Миколу Валерійовича 

– солдата, водія 3-го стрілецького відділення 

1-го стрілецького взводу 1-ї стрілецької роти 

військової частини А7312. 

 

- відповідно до подання військової частини А7044: 

 

ЗВЯГОЛЬСЬКОГО 

Костянтина 

Олександровича 

– солдата, водія автороти військової частини 

А7044. 

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

керівника апарату ‒ керуючого справами виконавчого апарату обласної ради 

Т. Синявську. 

 

 

 

Голова обласної ради Олександр БІЛЕНЬКИЙ 

 

 


