
Почесною грамотою голови Сумської обласної державної 

адміністрації  

за зразкове виконання службово-бойових завдань щодо захисту 

незалежності та суверенітету України, міцну військову дисципліну, відданість 

своєму народові та з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України 

нагороджується: 

 

ЗАВАЛЮК 

Віталій Сергійович 

– заступник командира військової частини 3051 

з тилу – начальник тилу Східного оперативно-

територіального об’єднання Національної 

гвардії України, капітан 
 

КОЛЕСНИК 

Володимир Федорович 

– старший спеціаліст групи спеціального зв’язку 

вузла зв’язку взводу бойового та 

матеріального забезпечення військової 

частини 3051 Східного оперативно-

територіального об’єднання Національної 

гвардії України, майстер-сержант 
 

КРИВУЛЯ 

Софія Андріївна 

– командир 3 відділення охорони 3 взводу 

охорони 5 роти охорони батальйону охорони 

військової частини А1476, сержант 
 

КУЗНЕЦОВ 

Максим Андрійович 

– командир 2 відділення зенітно-

артилерійського взводу батальйону охорони 

військової частини А1476, молодший сержант 
 

ПЕЧЕНЕНКО 

Вячеслав Петрович 

– заступник голови Сумської обласної 

державної адміністрації 

 

 

Почесною грамотою голови Сумської обласної державної 

адміністрації  

за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у 

справу боротьби зі злочинністю, забезпечення публічної безпеки і порядку та з 

нагоди відзначення Дня захисників і захисниць України нагороджується: 

 

БЛАГОДАРНИЙ 

Олександр Іванович 

– заступник начальника управління «Корпус 

оперативно-раптової дії» Головного 

управління Національної поліції в Сумській 

області – начальника відділу оперативного 

реагування, капітан поліції 

 

ТАРАБАН 

Дмитро Миколайович 

– заступниа командира взводу № 1 роти поліції 

особливого призначення Головного 



управління Національної поліції в Сумській 

області, старший лейтенанта поліції 

 

Почесною грамотою голови Сумської обласної державної 

адміністрації  

за вагомий внесок у справу охорони державного кордону України, 

сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди відзначення Дня 

захисників і захисниць України нагороджується: 

 

ПАЛАМАР 

Роман Ігорович 

– начальник відділу прикордонної служби 

«Краснопілля» (тип Б) прикордонного загону 

Східного регіонального управління Державної 

прикордонної служби України, підполковник 
 

РОМАНЧУК 

Микола Степанович 

– начальник 5 прикордонного загону Державної 

прикордонної служби України, полковник 

 

 

 

Подякою  голови Сумської обласної державної адміністрації за 

сумлінне виконання службових обов’язків, значний внесок у підтримання 

обороноздатності держави та з нагоди відзначення Дня захисників і захисниць 

України відзначається: 

 

МОСТОВИЧ 

Анатолій Петрович 

– тимчасово виконуючий обов’язки начальника 

Сумського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, 

підполковник 

 

ТКАЧЕНКО 

Анастасія Олександрівна 

– начальник групи психологічного відбору 

сектору комплектування Сумського обласного 

територіального центру комплектування та 

соціальної підтримки, старший лейтенант 

 

 


