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KAI\4, ЯНКА-Б УЗЬКА РМОННА ДЕРЖАВ НА АДМIНI С ТРАЦIЯ

роз ПОРЯДЖЕННЯ
м. Кам'янка-Бузька N9рЦаlzпа, 7ОlЦО?

{rpo наzороdнсення

1. За сумлiнне виконання службового обов'язку зi захисту незалежностi
Украfни, мужнiсть та героiЪм проявленi в ОперацiТ Об'еднаних Сил (АТО) на
територiТ Луганськоi та !онецькоТ областей, вiрнiстъ вiйськовiй присязi та
Слlобirrrr" народу УкраiЪи оголосити Подяку голови районноi державноТ
адь,iiнiстрацiТ:

взводу роти зв'язку командного пункту вiйськовоi частини А46\З;
- сержанту Веденеву Богдану Володимировичу - командиру вiддiлення

зв'язку зенiтного ракетного дивiзiону вiйськовоi частини А4623;

- старшому солдату Винярському Роману Миколайовичу оператору
Вiддiлення бойового управлiннll командного пункry вiйсъковоТ частини А462З;

- рядовому .Щавидчуку Роману Вiталiйовичу - механiку-водiю вiддiлення
приЙмально-передаваJIьних радiопристроТв радiотехнiчноi батареi зенiтного
ракетного дивiзiону вiйськовоi част ини А462З ;

- старшому праIIорщику Смельяненку Володимиру Володимировичу 
_

начальнику радiорелейноi станцiТ радiо-взводу роти зв'язку командного
пункту вiйськовоi частини А4623;

- сержанту Колодiю Володимиру Романовичу - нача[ьнику радiорелейноТ
станцiТ зенiтного ракетного дивiзiону вiйськовоТ частини А462З;

Засекреченого телеграфного зв'язку телеграфно-телефонного взводу роти
зв'язку командного пункту вiйськовоТ частини А462З;

- солдату Кухаруку Роману СергiЙовичу - пожежному пожежноi обслуги
технiчноТ батареi вiйськовоТ частини А462З;

* {](;-rjлатli Куню Вiталiю олеговичу - старшому стрiльцю взводу охорони
; !;i;c bit{эBOT частини А462З ;

bj йь,ьковоТ частlани А4623 ;
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- сопдатУ Наконечному Олегу Iгоровичу - оператору вiддiлення бойового

управлiння командного пункту вiйсъковот частини л462з;

- солдату Штибелю Василю Михайловичу водiю взводу тяги роти

матерiалъного забезпечення вiйськовоТ частини Ь462З;

-старшинiГолУбкУМиколiТарасовичУкоМанДирУкУпеМеТноГо
вiддiленЬ зенiтного ракетного дивiзiону вiйськовоi частиъlи Ь462З;

- солдату Яремку Володимиру Iвановичу - водiю - лiнiйному наглядачу

,"rr"пьrfriйцiйних систем центру телекомунiкацiй iнформацiйно-

,.п"*о*Унiкацiйного вузпа вiйсъковоТ частини Ь462З.

2. Сектору молодi та спорту райдержадмiнiстрацii (Т,Б,Койда)

.забезпечити закупiвлю подарункi" 
'дп" 

вiйськовослужбовцiв вiйсъковоi

частини л4623, якi приймаJIи б.rrrо""редньо у{асть в Операцii Об'еднаних

Сил (ДТО) на територiТ ЛуганськоТ та ,ЩонецъкоТ областей в складi 95 та 80

окремих десантно-штурмових бригад,

3. вiддiлу фiнансово_господарсъкого забезпечення апарату

райдерхtuдri"i.rрацii (о.м.щутка) здiйснити вiдповiднi фiнансовi витрати на

, ::,,i;t, гl i в-lю поларункi в.

розпорядження покласти на в,о, керiвниrtа
4. Контролъ

эr]аi}а],у райд,

Гоlrова

М. Грабинсъку.

В.I.КириличЁ,ч7 In,rI \9


