
У К Р А Ї Н А 
 

Р І Ш Е Н Н Я   
 

ВИКОНАВЧОГО  КОМІТЕТУ  КІРОВОГРАДСЬКОЇ  МІСЬКОЇ  РАДИ 
 
 

від  11 серпня  2015 року                                                                           №  397 
 
 
Про нагородження відзнаками  
виконавчого комітету Кіровоградської  
міської ради „За заслуги” ІІ ступеня 
з нагоди Дня незалежності України 
 
 

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 22.03.2005 року № 360, 
враховуючи подання Кіровоградського об’єднаного міського військового 
комісаріату від 28.07.2015 року № 5/3413 та стрілецького батальйону 
військової частини 3011 Національної гвардії України від 31.07.2015 року, 
протокол комісії з питань почесних звань та нагород виконавчого комітету 
Кіровоградської міської ради від 04.08.2015 року № 1, 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 Української держави та з нагоди Дня незалежності 
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 
 
 
 
 
 
 
 
Громко  24 35 69 



   Додаток  
  до рішення виконавчого комітету  

Кіровоградської міської ради 
11  серпня  2015 
№  397 

   
 

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

„ За заслуги” ІІ ступеня (посмертно) 
 
 

Височин 
Вадим Едуардович 

- солдат, старший стрілець мотопіхотного 
відділення мотопіхотного взводу                                  
2 мотопіхотної роти військової частини – 
польова пошта В 2336 
 

Гришин  
Сергій Миколайович 

- старший солдат, водій господарчого 
відділення 3 загону 3 окремого полку 
спеціального призначення оперативного 
командування „Південь” Сухопутних військ 
Збройних Сил України військової частини – 
польова пошта В 2336 
 

Карнаух  
Віктор Вікторович 

- прапорщик, командир групи спеціального 
призначення військової частини – польова 
пошта В 2336 
 

Олефіренко  
Юрій Борисович 

- капітан 1-го рангу, командир військової 
частини А 1594 Військово-Морських Сил 
Збройних Сил України  
 

Слободянюк  
Руслан Миколайович 

- солдат, стрілець 7 механізованої роти                             
3 механізованого батальйону військової 
частини – польова пошта В 0849 
 

Степанок  
Володимир Іванович  

- майор, заступник командира батальйону по 
роботі з особовим складом військової частини 
- польова пошта В 4750 
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Тигнян  
Володимир Олександрович 

- солдат, командир відділення навчально-
танкового взводу навчально-танкової роти 
військової частини А 1414 
 

Тельнов  
Євген Львович 
 

- боєць 3 взводу 1 роти окремого батальйону 
спеціального призначення „Донбас” 

Федитник  
Віталій Валерійович 

- старший сержант, командир 1 відділення                
2 групи спеціального призначення 3 роти 
спеціального призначення 1 загону 
спеціального призначення військової            
частини – польова пошта В 2336 
 

Хрипунов  
Сергій Всеволодович 

- солдат, кулеметник 2 відділення охорони                       
2 взводу охорони 1 роти охорони військової 
частини – польова пошта В 5509 

 
 
 
Начальник відділу кадрової роботи            С. Балакірєва 


