
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  26  серпня  2014  року                                                                               №  399 
 
 
Про нагородження відзнаками  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради „За заслуги” ІІ ступеня 
 
 

Керуючись ст. 59 Закону України „Про місцеве самоврядування                 
в Україні”, Положенням про відзнаку виконавчого комітету Кіровоградської 
міської ради „За заслуги”, затвердженим рішенням виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 22 березня 2005 року № 360, враховуючи 
протокол комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради, виконавчий комітет Кіровоградської міської 
ради  

В И Р І Ш И В: 
За мужність і відвагу, виявлені під час виконання військового 

обов’язку, особистий внесок у забезпечення цілісності та недоторканності 
суверенної території України, нагородити відзнаками виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради „За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
військовослужбовців, загиблих в зоні АТО, згідно з додатком. 

 
 
Секретар міської ради       І. Марковський 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рожко  24 35 69 



   Додаток  
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
26  серпня  2014 
№ 399 

   
Список  

військовослужбовців, загиблих в зоні АТО,  
нагороджених відзнаками виконавчого 
комітету Кіровоградської міської ради  

“ За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
 
 

Алєксєєв  
Микола Васильович 

- старший сержант, заступник командира 
розвідувальної групи військової частини – 
польова пошта В2336 
 

Власенко  
Юрій Олександрович 

- солдат, телефоніст взводу управління першої 
мінометної батареї першого аеромобільно-
десантного батальйону військової частини – 
польова пошта В4174 
 

Волохов  
Олексій Олегович 

- старший солдат, старший розвідник військової 
частини – польова пошта В2336 
 

Гаркавенко  
Віктор Олександрович 

- старшина, заступник командира розвідувальної 
групи спеціального призначення військової 
частини – польова пошта В2336 
 

Глобенко  
Олексій Іванович 

- старшина, головний сержант роти спеціального 
призначення військової частини – польова пошта 
В2336 
 

Кондаков  
Олександр Володимирович 

- старший солдат, радист військової частини – 
польова пошта В2336 
 

Майстерюк  
Роман Андрійович 

- майор, командир стрілецької роти військової 
частини – польова пошта В5509 
 

Матвієнко  
Андрій Віталійович 

- молодший сержант, молодший інспектор 
прикордонної служби відділу Іловайськ                          
ІІ категорії (тип А) військової частини 9937 
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Петрович 
Віталій Іванович 
 

- молодший сержант, фельдшер медичної служби  
військової частини – польова пошта В5509 
 

Сабада  
Олександр Борисович 

- підполковник, начальник штабу – перший 
заступник першої вертолітної ескадрильї                        
16 окремої бригади Армійської Авіації                        
8 Армійського корпусу 
 

Сєнчев  
Сергій Олексійович 

- підполковник, заступник командира полку по 
роботі з особовим складом – начальник 
відділення по роботі з особовим складом 
військової частини – польова пошта В2336 
 

Сніцар  
Павло Леонідович 

- полковник, командир стрілецького батальйону з 
конвоювання, екстрадиції, охорони підсудних та 
охорони громадського порядку військової 
частини 3011 
 

Паршутін  
Олег Володимирович 

- старший сержант, молодший інспектор 
прикордонної служби відділу Іловайськ                           
ІІ категорії (тип А) військової частини 9937 
 

Черноморченко  
Ростислав Олександрович 

- молодший сержант, молодший інспектор 
прикордонної служби відділу Амвросіївка                               
ІІ категорії (тип Б) військової частини 9937 
 

Шершень  
Андрій Олексійович 

- старшина, заступник командира розвідувальної 
групи спеціального призначення військової 
частини – польова пошта В2336 

 
 
 

Начальник відділу кадрової роботи       С. Балакірєва 
 
 
 


