
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 06 грудня 2018 року Миколаїв № 250-р 

 
 

 

Про нагородження до Дня  

вшанування учасників ліквідації  

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС 

 

 

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 головного 

управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Миколаївській області, згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської 

обласної ради з питань нагородження Почесною грамотою обласної  ради та 

Подякою обласної ради та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

 

НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий особистий 

внесок у справу цивільного захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, участь у заходах з ліквідації наслідків аварії, багаторічну сумлінну 

працю, високий професіоналізм, активну життєву позицію: 

 

ЗЕЙНАЛОВА     

Тофіка Ібрагім-огли  

- колишнього командира відділення окремого посту 

8-ї самостійної державної пожежної частини 

Корабельного району м. Миколаєва управління 

державної пожежної охорони УМВС України в 

Миколаївській області, молодшого лейтенанта 

служби цивільного захисту у запасі (учасника 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 2-а категорія) 
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СОЛДАТКІНА   

Геннадія Юрійовича  

- колишнього командира відділення 20-ї самостійної 

державної пожежної частини м. Очаків головного 

управління МНС України в Миколаївській області, 

капітана служби цивільного захисту у відставці 

(учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС,                   

2-а категорія) 

 

УМРИША   

Івана Дмитровича  

- колишнього командира відділення 19-ї самостійної  

державної пожежної частини м. Вознесенськ  

головного управління МНС України у 

Миколаївській області, молодшого лейтенанта 

служби цивільного захисту у запасі (учасника 

ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, 3-я категорія) 

 

ШУЛЮКА  

Миколу Теодосійовича 

- колишнього командира відділення 13-ї державної 

пожежної частини з охорони Миколаївського  

глиноземного заводу управління державної 

пожежної охорони УМВС України в Миколаївській 

області, капітана служби цивільного захисту у 

відставці, (учасника ліквідації наслідків аварії на 

ЧАЕС, 3-я категорія). 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

 

 


