
 

За особистий внесок у зміцнення обороноздатності Української держави, 

самовідданість і високий професіоналізм при виконанні службових обов’язків та 

з нагоди Дня захисника України Почесною грамотою облдержадміністрації 

нагороджено: 

КИРИЛЮКА 

Анатолія Володимировича 

- завідуючого кафедрою військової 

підготовки Академії Державної 

пенітенціарної служби, голову Чернігівської 

міської організації Української Спілки 

ветеранів Афганістану (воїнів-

інтернаціоналістів); 

РІВКІНУ 

Аллу Йосипівну 

- медичну сестру Чернігівського військового 

госпіталю, члена Чернігівської міської 

організації Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів). 

Подяку голови облдержадміністрації оголошено: 

ГАГІНУ 

Віктору Михайловичу 

- водію автотранспортних засобів 

автомобільного відділення автомобільного 

взводу роти матеріального забезпечення 

батальйону забезпечення військової частини 

А 4444; 

ГАЛАГАНУ 

Михайлу Миколайовичу 

- лейтенанту поліції, інспектору з 

автотранспорту групи логістики та 

матеріально-технічного забезпечення роти 

патрульної служби поліції особливого 

призначення «Чернігів» Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ДЕРЕВ’ЯНКУ 

Ігорю Михайловичу 

- провідному фахівцю Сектору реєстрації 

сільськогосподарської техніки Головного 

управління Держпродспоживслужби в 

Чернігівській області, учаснику бойових дій в 

Республіці Афганістан; 

КРАСНООКУ 

Павлу Михайловичу 

- головному спеціалісту відділу державного 

нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Прилуцького міськрайонного 

управління Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області, учаснику бойових дій в 

антитерористичній операції на території 

Донецької та Луганської областей; 

ЛЕВЧЕНКУ 

Сергію Володимировичу 

- учаснику антитерористичної операції, 

Чернігівський район; 

ЛЕЩЕНКО - старшому солдату, спеціалісту – оператору – 



Тетяні Василівні діловоду військової частини А 3547; 

НАЛИВАЙКУ 

Олександру Петровичу 

- підполковнику, заступнику командира 

шляхо-відновлювального батальйону з 

морально-психологічного забезпечення 

військової частини Т 0500; 

НАСТИЧУ 

Володимиру Васильовичу 

- капітану поліції, старшому інспектору групи 

документування роти поліції особливого 

призначення Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ОСТРОУХУ 

В’ячеславу Миколайовичу 

- старшому прапорщику, артисту вищої 

категорії оркестру (I категорії) військової 

частини Т 0500; 

ПАНАСЕНКУ 

Сергію Вікторовичу 

- капітану, начальнику радіолокаційного 

відділення – начальнику станції військової 

частини А 3547; 

ПАРХОМЕНКУ 

Василю Миколайовичу 

- майору поліції, старшому інспектору з 

особливих доручень відділу інспекції з 

особового складу управління кадрового 

забезпечення Головного управління 

Національної поліції в Чернігівській області; 

ПАЩЕНКО 

Валентині Петрівні 

- секретарю правління, координатору роботи з 

дітьми громадської організації «ЄДИНА 

РОДИНА ЧЕРНІГІВЩИНИ»; 

ПРИХОДЬКУ 

Володимиру Васильовичу 

- головному спеціалісту відділу карантину 

рослин Управління фітосанітарної безпеки 

Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській 

області, учаснику бойових дій в Республіці 

Афганістан; 

СУЛІМУ 

Олегу Миколайовичу 

- капітану поліції, старшому 

оперуповноваженому управління 

стратегічних розслідувань Головного 

управління Національної поліції в 

Чернігівській області; 

ЮЛІ 

Олександру Васильовичу 

- підполковнику, старшому науковому 

співробітнику – старшому інженеру-

випробувачу науково-дослідної лабораторії 

радіолокаційних систем траєкторних 

вимірювань та їх випробувань науково-

технічного комплексу вимірювань військової 

частини А 4444. 

 


