
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 

від 18.03.2016 р. Миколаїв № 26-р 

 

 

Про нагородження з нагоди  

2-ї річниці створення  

Національної гвардії України 

 

 

          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 командування 

військової частини 3039 Національної гвардії України, згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та з нагоди         

2-ї річниці створення Національної гвардії України: 

 

 
 За особистий внесок у справу захисту української держави та її народу, 

мужність, збереження та розвиток національних військових традицій, сумлінне 

виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію нагородити Почесною грамотою обласної ради: 

 

 

Дронь 

Тетяну Фанисівну 

- старшого солдата, оператора-експедитора 

вузла зв’язку роти бойового та матеріального 

забезпечення військової частини 3039 

Національної гвардії  України, місто 

Миколаїв 

 

Пінтака 

Ігоря Івановича 
- старшого лейтенанта, заступника командира 

роти бойового та матеріального забезпечення 

по роботі з особовим складом військової 

частини 3039 Національної гвардії  України, 
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місто Миколаїв 
 

Руфанова 

Євгенія Олександровича 
- старшого лейтенанта, командира 1-ї патруль- 

ної роти патрульного батальйону військової 

частини 3039 Національної гвардії  України, 

місто Миколаїв 
 

Семерика 

Дмитра Володимировича 

- старшого       солдата,       старшого     стрільця  

2-го відділення 1-го взводу 1-ї стрілецької 

роти стрілецького батальйону (з конвою-

вання, екстрадиції, охорони підсудних та 

охорони спеціального складу) військової 

частини 3039 Національної гвардії  України, 

місто Миколаїв 
 

Сивака 

Володимира Івановича 

- солдата, радіотелефоніста радіостанції 

стрілецького          взводу         (об’єкт    №159)  

8-ї стрілецької роти 3-го стрілецького 

батальйону військової частини 3039 

Національної гвардії  України, місто 

Миколаїв 
 

Станкевича 

Олександра Вадимовича 
- старшого    солдата,  старшого   стрільця 2-го 

взводу 2-го стрілецької роти стрілецького 

батальйону (з конвоювання, екстрадиції, 

охорони підсудних та охорони спеціального   

складу)   військової частини 3039 

Національної гвардії  України, місто 

Миколаїв 
 

Шмундера 

Євгена Ігоровича 

- молодшого сержанта, старшого інструктора 

(командира екіпажу) взводу бронетранс-

портерів патрульної роти на автомобілях 

військової частини 3039 Національної гвардії  

України, місто Миколаїв. 

  

 

 

Голова обласної ради                     В.В.Москаленко 


