
 

МУКАЧІВСЬКА МІСЬКА РАДА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

Мукачівського міського голови 

 

 

             м. Мукачево      № ____ 

 

 

Про нагородження військовослужбовців  військової частини А 1556         
 

 

 Розглянувши клопотання ТВО командира військової частини А 1556 

підполковника І.Вінніка від 17.12.2021 року за №1494, керуючись п.20 ч.4 

ст.42, ч.8 ст.59 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, за 

сумлінне виконання службових обов’язків під час виконання бойових завдань в 

районі проведення Операції об’єднаних сил, зразкову військову дисципліну та з 

нагоди офіційної зустрічі 28 грудня 2021 року підрозділів військової частини                

А 1556, які повертаються в пункт постійної дислокації з району проведення 

Операції об’єднаних Сил: 

 

 1. Оголосити Подяку Мукачівської міської ради: 

 ДИЧЦІ Ігорю Михайловичу — старшому прапорщику, начальнику 

ремонтної майстерні засобів зв’язку польового вузла зв’язку військової частини 

А 1556; 

 ДЕНИСОВУ Андрію Ігоровичу — старшині, головному сержанту роти 

вогневої підтримки 1 гірсько-штурмового батальйону військової частини А 

1556; 

 РУБІСЮ Едуарду Богдановичу — старшині, командиру відділення 

управління командира дивізіону взводу управління та радіолокаційної розвідки 

зенітного ракетно-артилерійського дивізіону військової частини А 1556; 

 ЩИРОВУ Костянтину Олександровичу — молодшому сержанту, 

командиру другого відділення взводу РХБЗ захисту роти РХБЗ військової 

частини А 1556; 

 КАЙНЦУ Івану Івановичу — молодшому сержанту, стрільцю-помічнику 

гранатометника 1 відділення охорони взводу охорони забезпечення 

продовольством, речовим та військово-технічним майном батальйону логістики 

військової частини А 1556;   

 МАРКОВУ Антону Миколайовичу — старшому солдату, навіднику-

оператору 2 розвідувального відділення 1 розвідувального взводу  

розвідувальної роти військової частини А 1556;   

 СКОРОБАГАТОВУ Олегу Миколайовичу — солдату, номеру обслуги 2 

гранатометного відділення гранатометного взводу роти вогневої підтримки 

мотопіхотного батальйону військової частини А 1556;   
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 ОБІЦЬКОМУ Миколі Миколайовичу — солдату, майстру 2 відділення 

розбирально-складальних робіт, ремонтної роти ремонтно-відновлювального 

батальйону військової частини А 1556;   

 МАЛЕКУ Володимиру Іллічу — солдату, номеру обслуги 2 відділення 1 

вогневого взводу мінометної батареї 2 гірсько-штурмового батальйону 

військової частини А 1556;   

 КИСЕЛЬОВІЙ Людмилі Насимівні — солдату, механіку-радітелефоністу 

взводу зв’язку батальйону логістики військової частини А 1556. 

 2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету Мукачівської міської ради Олександра 

Лендєла. 

 

 

 

В.о.міського голови                                                                       Ростислав ФЕДІВ                                                                            
 

 


