
 
 

УКРАЇНА  

ПОКРОВСЬКА МІСЬКА РАДА 

ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
 

від __07.10.2019_ №__545рг___ 
                   м.Покровськ 
 

 

Про нагородження медалями 

 

З нагоди відзначення в місті Покровську Дня Захисника Вітчизни, розглянувши лист 

ВТО «ОРДЕН» від 02.10.2019 б/№ та керуючись статтями 42, 59, 73 Закону України від 

21.05.1997 № 280/97-ВР «Про місцеве самоврядування в Україні», - 

 

1. Управлінню соціального захисту населення (Бонзюх) придбати медалі «За 

незламність духу», «За оборону рідної держави» та «Орден матері бійця АТО» для 

нагородження дружин і родичів загиблих учасників АТО та учасників бойових дій з числа 

учасників антитерористичної операції. 

2. Нагородити медалями «За незламність духу»  дружин загиблих учасників ООС 

(АТО) згідно додатку 1. 

3. Нагородити медалями «За оборону рідної держави» учасників бойових дій з числа 

учасників антитерористичної операції та осіб з інвалідністю внаслідок війни з числа 

учасників ООС (АТО)  згідно додатку 2. 

3. Нагородити медалями «Орден матері бійця АТО» матерів загиблих учасників АТО 

згідно додатку 3.  

4. Відділу культури, туризму та охорони культурної спадщини (Тумасова) придбати  

квіти для вручення нагороджуваним. 

5. Фінансовому управлінню міської ради (Порецька) здійснити фінансування заходів в 

межах виділених асигнувань. 

 

В.п. міського голови                                                                         І. Сущенко                                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

Додаток 1 до розпорядження міського 

голови  
від __07.10.2019_ №__545рг___ 

 

 

 

Список  

дружин загиблих учасників бойових дій АТО для нагородження  

медаллю «За незламність духу» 

 

  

  

Кириченко 

Наталія Олександрівна 

 

- дружина загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО), Кириченко Сергія Ілліча 

Василишина  

Тамара Валеріївна 

 

Чірва  

Яніна Вікторівна   

 

Шрамко 

Світлана Василівна 

- дружина загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО), Романова Григорія Георгійовича 

- дружина загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО) Чірви Андрія Олександровича 

 

- дружина загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО) Шрамко Костянтина Миколайовича 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук 
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Додаток 2 до розпорядження міського 

голови  
від __07.10.2019_ №__545рг___ 

 

 

 

Список  

учасників бойових дій АТО та осіб з інвалідністю внаслідок війни 

для нагородження медаллю «За оборону рідної держави» 

 

Рома 

Костянтин Сергійович 
 

посмертно 

Шовковий  

Олександр Володимирович  
 

- солдат; 

Голдін  

Ігор Анатолійович 
 

- старший солдат; 

 

Казмірук  

Сергій Юрійович 
 

- молодший сержант; 

Момот  

Олексій Володимирович 
 

- прапорщик; 

 

Момот 

Станіслав Олексійович 
 

- лейтенант; 

 

Ситникова  

Наталія Ігорівна 
 

- старший солдат; 

 

Соболь  

Володимир Анатолійович 
 

- волонтер 

Хітрюк  

Руслан Леонідович 
 

- майор; 

Чудик  

Василь Петрович 
 

Бандуров  

Євгеній Сергійович 
 

Тучак 

Тетяна Валеріївна 

- полковник; 

 
 

- доброволець АТО; 

 

 

- доброволець АТО; 

 
 

Жорняк  

Максим Вадимович   

 

- лейтенант, офіцер відділення організації охорони, 

патрульно-постової служби, розшуку та діяльності 

Військової служби правопорядку Харьківського 

зонального відділу Війської служби правопорядку; 

Костін  

Олександр Сергійович 

- сержант, начальник групи охорони патрульно-

постової служби роти Військової служби 

правопорядку Харьківського зонального відділу 

Війської служби правопорядку; 

Жеребний  

Сергій Анатолійович 

- старший солдат, старшого стрільця групи охорони 

патрульно-постової служби роти Військової служби 

правопорядку Харьківського зонального відділу 
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Війської служби правопорядку; 

Кириленко  

Олександр Володимирович 

- солдат, стрільця групи охорони патрульно-постової 

служби роти Військової служби правопорядку 

Харьківського зонального відділу Війської служби 

правопорядку; 

Луцюк  

Данило Сергійович 
 

-   сержант військової частини А0233; 

Лобанов  

Максим Миколайович 
 

- сержант військової частини А0233; 

Руденко  

Віталій Олександрович 
 

- молодший сержант військової частини А0233; 

Бєлов  

Павло Миколайович 
 

- старший солдат військової частини А0233; 

Чайка  

Анатолій  Сергійович 

- полковник, начальник відділення забезпечення 

Покровсько-Ясинуватського об’єднаного мійського 

військового комісаріату; 

Пільганчук  

Олександр Петрович 

- старший солдат, водій 1 взводу охорони роти охорони 

Покровсько-Ясинуватського об’єднаного мійського 

військового комісаріату; 

Касьян  

Карина Олександрівна 

- старший солдат, стрілець-санітар 2 відділення 

охорони 1 взводу охорони роти охорони Покровсько-

Ясинуватського об’єднаного мійського військового 

комісаріату; 

Павлюк  

Михайло Сергійович 

- старший солдат, стрілець 2 відділення охорони 3 

взводу охорони роти охорони Покровсько-

Ясинуватського об’єднаного мійського військового 

комісаріату; 

Очеретнюк  

Сергій  Володимирович 

- лейтенант, офіцер відділення спеціального 

призначення Вінницького зонального відділу 

Військової служби правопорядку; 

Олексієнко  

Олександр Петрович 

- старший солдат, розвідник відділення спеціального 

призначення Вінницького зонального відділу 

Військової служби правопорядку; 

Чен  

Євген Ігорович 

- старший солдат, командир машини відділення 

спеціального призначення Вінницького зонального 

відділу Військової служби правопорядку; 

Гуліватов  

Ростислав Дмитрович 

- солдат, розвідник відділення спеціального 

призначення Вінницького зонального відділу 

Військової служби правопорядку; 

Гах  

Ксенія Олегівна 

- лейтенант, помічник командира полку з правової 

роботи начальника групи військової частини А1964; 

Ісаєв  

Олександр Анатольович 
 

- прапорщик, старшина роти матеріального 

забезпечення військової частини А1964; 

Лягуша  

Дмитро Володимирович 
 

- сержант, командир відділення автомобільної техніки 

ремонтної роти; 

Герман  

Владислав Анатолійович 

- старший солдат, старшого водія – машиніста 

заправної машини взводу забезпечення зенітного 

ракетного дивізіону; 

Варцаб’юк  

Павло Васильович 

- старший солдат, водій взводу матеріально-технічного 

забезпечення гірсько-патрульної роти стрілецького 

батальйону з (КЕОП та ОГП) військової частини 
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1241 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України; 

 

Слобоцький  

Ілля Миколайович 

- старший солдат, кулеметник 3-го відділення 1-го 

стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти стрілецького 

батальйону з (КЕОП та ОГП) військової частини 

1241 Західного оперативно-територіального 

об’єднання Національної гвардії України; 

Цимбалістий  

Назар Андрійович 

- молодший сержант, гранатометник – помічник 

військового наряду 2 патрульної роти 1 патрульного 

батальйону  військової частини 4114 Західного 

оперативно-територіального об’єднання 

Національної гвардії України; 

Гедз  

Владислав Сергійович 

- старший солдат, снайпер 1 відділення 3 взводу 

оперативного призначення роти оперативного 

призначення на бронетранспортерах 2 баталйону 

оперативного призначення військової частини 3028 

Західного оперативно-територіального  об’єднання 

Національної гвардії України; 

Яблонський  

Юрій Володимирович 

- старший прапорщик, помічник начальника 

військового нарняду (помічника гранатометника) 1-

го відділення 3 патрульного взводу 1 патрульної роти 

патрульного батальйону військової частини 3008 

Західного оперативно-територіального  об’єднання 

Національної гвардії України; 

Нижник  

Руслан Олександрович 

- старший лейтенант, начальник речової служби тилу 

військової частини 1241 Західного оперативно-

територіального  об’єднання Національної гвардії 

України; 

Слободянюк  

Сергій Миколайович 

- прапорщик, старший спеціаліста – начальника 

апаратної групи спеціального зв’язку (шифрованого 

та  засекреченого зв’язку) роти зв’язку військової 

частини 3028 Західного оперативно-територіального  

об’єднання Національної гвардії України; 

Степанов  

Олексій Валерійович 
 

- майор, заступник командира інженерно-саперного 

батальйону військової частини А0563; 

Скрипченко  

Сергій Миколайович 

- старший прапорщик, начальник майстерні – 

командир відділення ремонтної майсетрні 

інженерного озброєння взводу матеріального 

забезпечення військової частини А0563; 

Брижань 

Микола Олександрович 

- старший солдат, водій-механік взводу аерозольного 

маскування роти радіаційного, хімічного, 

біологічного захисту військової частини А0563; 

Філемоненко 

 Ігор Миколайович 

- старший солдат, водій-механік відділення 

розгороджень інженерно-саперного взводу роти 

загороджень інженерно-саперного батальйону 

військової частини А0563; 

Полягай  

Ольга Миколаївна 

- солдат, помічник кухаря господарчого відділення 

матеріального забезпечення військової частини 

А0563 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук 
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Додаток 3 до розпорядження міського 

голови від __07.10.2019_ №__545рг___ 

 

 

 

Список  

матерів загиблих учасників бойових дій ООС (АТО) для нагородження  

медаллю «Орден матері бійця АТО» 

 

Казаріна Тетяна Віталіївна - мати загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО), Казаріна Владислава Вадимовича 

 

Шульга Людмила Петрівна  - мати загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО), Шульга Андрія Миколайовича 

 

Ксенчук Любов Василівна - мати загиблого, учасника бойових дій ООС 

(АТО), Ксенчук Андрія Сергійовича 

 

 

 

 

Керуючий справами  

виконкому  ради        А. Жук 

 

 

 

  

 

 

 

 


