
МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

від 26.04.2016 р. Миколаїв № 51 
 

Про нагородження з нагоди  

71-ї річниці Перемоги над нацизмом  

у Другій світовій війні 

 

 

На підставі частини сьомої статті 55 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, відповідно до Положення про Почесну грамоту 

обласної  ради та Подяку обласної ради, затвердженого рішенням обласної  

ради  від 29 березня  2013 року № 34, враховуючи клопотання Миколаївської 

обласної організації ветеранів України, згідно з підсумками розгляду Комісії 

Миколаївської обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою 

обласної  ради та Подякою обласної ради та з нагоди 71-ї річниці Перемоги над 

нацизмом у Другій світовій війні: 

 

1. За особисту мужність і патріотизм, незламність духу і відвагу,  

проявлену в боротьбі з фашистськими загарбниками, турботу про 

спадкоємність поколінь, патріотичне виховання молоді нагородити Почесною 

грамотою обласної ради: 
 

Андрєєва 

Анатолія Лук'яновича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

м.Нова Одеса 

Величка 

Юрія Вікторовича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

смт Березнегувате 

Галагуза 

Олексія Опанасовича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

м.Снігурівка 

Гричевську 

Олександру Лаврентіївну 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

м.Новий Буг 

 

 

 

 

Гришкову 

Ольгу Михайлівну 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

Абузинський район 

Кишковську - ветерана, учасника Другої світової війни, 
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Євгенію Андріївну 

 

смт Криве Озеро 

Крупка 

Віктора Олександровича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

смт Казанка 

Рослякова 

Гаврила Яковича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

Первомайський район 

Тишанінова 

Василя Семеновича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

смт Березанка 

Трофанюка 

Михайла Юхимовича 

 

- ветерана, учасника Другої світової війни, 

Жовтневий район. 

2. За незламність духу і відвагу, приклад наполегливої і самовідданої 

праці з відновлення народного господарства у післявоєнний час, сприяння 

економічному розвитку країни, активну життєву позицію нагородити Почесною 

грамотою обласної ради: 
 

Білецьку 

Надію Сергіївну 

 

- дитину війни, Жовтневий район 

Васильєву 

Галину Миколаївну 

 

- дитину війни, Казанківський район 

Думика 

Івана Семеновича 

 

- дитину війни, Кривоозерський район 

Дяченко 

Марію Іванівну 

 

- дитину війни, Новобузький район 

Засядько 

Катерину Юхимівну 

 

- дитину війни, Березнегуватський район 

Маркевич 

Валентину Григорівну 

- дитину війни, Новоодеський район. 

 

 

 

Голова обласної ради                      В.В.Москаленко 


