
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження відзнакою  
Миколаївської обласної ради –  
"За заслуги перед Миколаївщиною" ІІ ступеня 
до Дня незалежності України  

 
 
На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про відзнаку 
Миколаївської обласної ради – "За заслуги перед Миколаївщиною", 
затвердженого рішенням обласної ради від 23 вересня 2011 року № 15, 
враховуючи клопотання Миколаївської обласної державної адміністрації, Ради 
національних товариств Миколаївської області, ініціативу голови обласної 
ради, згідно з підсумками розгляду Комісії з питань нагородження відзнакою 
Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед Миколаївщиною": 

 
За вагомий особистий внесок у справу захисту української держави та її 

народу, особисту мужність та відвагу, проявлені під час захисту територіальної 
цілісності України, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 
відзначення 25-річчя з дня незалежності України нагородити відзнакою 
Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня: 

 
Бойка 
Романа Васильовича 

- солдата, учасника антитерористичної операції, 
старшого механіка 79-ї окремої аеромобільної 
бригади 
 

Іванова  
Дмитра Анатолійовича 

- старшину, учасника антитерористичної 
операції, інструктора навчального взводу    
198-го навчального центру 
 

Куза  
Сергія Миколайовича 

- підполковника, учасника антитерористичної 
операції, заступника командира 36-ї окремої 
бригади морської піхоти – начальника 
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повітряно-десантної служби 
 

Лимаря 
Сергія Володимировича 

- майора, учасника антитерористичної операції, 
командира протитанкового артилерійського 
дивізіону 36-ї окремої бригади морської піхоти 
 

Пархоменка 
Юрія Івановича 

- капітана ІІІ рангу, учасника антитерористичної 
операції, командира роти - старшого викладача 
навчальної роти 198-го навчального центру 
 

Приходченка  
Андрія Володимировича 

- підполковника, учасника антитерористичної 
операції, командира гаубичного 
артилерійського дивізіону 79-ї окремої 
аеромобільної бригади. 
 

 
За вагомий особистий внесок у розбудову та утвердження української 

державності, високий професіоналізм, активну життєву позицію та з нагоди 
відзначення 25-річчя з дня незалежності України нагородити відзнакою 
Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед Миколаївщиною" IІ ступеня: 
 
Степанця  
Юрія Борисовича 
 

- заступника Миколаївського міського голови 

Танасова  
Сергія Івановича 
 

- голову Березанської райдержадміністрації  

Демчука  
Олександра 
Миколайовича 

- голову Вітовської райдержадміністрації. 

 
За вагомий особистий внесок у зміцнення дружби між людьми різних 

національностей, благодійну і миротворчу діяльність, активну громадську 
позицію та з нагоди відзначення 25-річчя з дня незалежності України 
нагородити відзнакою Миколаївської обласної  ради – "За заслуги перед 
Миколаївщиною" IІ ступеня: 

 
Каймаразова  
Мурата Джамалутдиновича 

- голову Ради національних товариств 
Миколаївської області. 
 

 
 
  
Голова обласної ради                                 В.В.Москаленко 
  


