
 

 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 24 жовтня 2018 року Миколаїв № 204-р 

 
 

 

Про нагородження з нагоди 74-ї річниці від дня  

визволення України від фашистських загарбників 

 

 

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, громадської організації "Миколаївська 

міська рада ветеранів", згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної  ради та 

Подякою обласної ради та з нагоди 74-ї річниці від дня визволення України від 

фашистських загарбників:  

 

 1. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток ветеранського руху на Миколаївщині, військово-патріотичне 

виховання молоді, турботу про спадкоємність поколінь, активну громадську 

позицію:  

 

ДОНІЮ 

Миколі Радіоновичу 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни,  члену організації ветеранів 

Новоодеського району Миколаївської області 

 

ЗАГОРОДНЮКУ 

Анатолію Васильовичу 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни,  члену організації ветеранів 

Кривоозерського району Миколаївської області 

 

ПОЛОЗЮК 

Надії Данилівні 

 

- ветерану праці, члену організації ветеранів 

м.Южноукраїнськ 

 

ПОЛЬОВОМУ 

Анатолію Микитовичу 

 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни,  члену організації ветеранів 

Веселинівського району Миколаївської області 
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РЕДЬКУ 

Володимиру Григоровичу 

 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни,  активісту ветеранського руху, 

м.Миколаїв 

  

ТУРТІ 

Олександру Григоровичу 

- учаснику бойових дій у роки Другої світової 

війни,  активісту ветеранського руху 

Вознесенського району Миколаївської області 

 

ЯРЧЕНКО 

Парасці Максимівні 

- учасниці бойових дій у роки Другої світової 

війни, м.Миколаїв. 

 
2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

розвиток ветеранського руху на Миколаївщині, військово-патріотичне 

виховання молоді, турботу про ветеранів Другої світової війни, активну 

громадську, волонтерську, благодійну діяльність ТРУНОВУ Андрію 

Анатолійовичу,  учаснику бойових дій у зоні АТО, м.Миколаїв. 

 

 

 

 

 
Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

 

 


