
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 21 січня 2019 року Миколаїв № 4-р 

 
 
 
 
 

Про нагородження відзнакою 

Миколаївської обласної ради –  

"Хрест Святого Миколая"  

 

 

 
На підставі частини сьомої статті 55 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", відповідно до Положення про відзнаку 

Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая", затвердженого 

рішенням обласної ради від 12 жовтня 2017 року № 11, враховуючи клопотання 

громадської організації "Асоціація учасників та інвалідів АТО", військової 

частини А1688, ініціативу голови обласної ради, згідно з підсумками розгляду 

Комісії з питань нагородження відзнакою Миколаївської обласної  ради – 

"Хрест Святого Миколая" та з нагоди Дня Соборності України: 

 

 

1. НАГОРОДИТИ КАТРИЧА Анатолія Петровича, депутата 

Миколаївської обласної ради сьомого скликання, відзнакою Миколаївської 

обласної ради – "Хрест Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у 

розвиток і зміцнення державного суверенітету, самовіддане служіння 

українському народові, активну депутатську діяльність і громадську позицію. 

 

2. НАГОРОДИТИ ГІЛЯКІНА Олега Івановича, учасника Революції 

Гідності,  відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест Святого Миколая" 

за вагомий особистий внесок у формування національної гідності, мужність, 

патріотизм, готовність до виконання громадянського обов'язку із захисту 

державних і національних інтересів України. 
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3. НАГОРОДИТИ відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест 

Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського та 

благодійницького руху на Миколаївщині, сподвижницьку діяльність, 

спрямовану на моральну та матеріальну підтримку учасників 

антитерористичної операції на сході України, активну життєву і громадську 

позицію:  

 

БОЙКА 

Володимира Григоровича 

 

- волонтера 

БОЙКА 

Романа Васильовича 

- члена громадської організації "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО", учасника 

антитерористичної операції на сході України 

 

БІЛОУС 

Анну Олександрівну 

- волонтера 

 

 

ГЛАГОЛЄВА 

Андрія Івановича 

- члена громадської організації "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО", учасника 

антитерористичної операції на сході України 

 

ГОЛОВКА 

Олега Володимировича 

- учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

ЗІНЧЕНКО 

Ольгу Анатоліївну 

- волонтера 

 

 

КУЗНЄЦОВА 

Ігоря Вячеславовича 

- члена громадської організації "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО", учасника 

антитерористичної операції на сході України 

 

ТЕЛЕЖАНСЬКОГО 

Миколу Васильовича 

- учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

ПЛЕТЕНЧУКА 

Андрія Вікторовича 

- старшого матроса, оператора, 

радіотелефоніста відділення збору та 

обробки інформації 2-го взводу БАК батареї 

БАК військової частини А2062, учасника 

антитерористичної операції на сході України 

 

ТЕСЛЮКА 

Сергія Володимировича 

- члена громадської організації "Асоціація 

учасників та інвалідів АТО", учасника 

антитерористичної операції на сході 

України. 
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4. НАГОРОДИТИ відзнакою Миколаївської обласної ради – "Хрест 

Святого Миколая" за вагомий особистий внесок у збереження територіальної 

цілісності та непорушності кордонів України, сумлінне виконання службових 

обов’язків, активну життєву позицію: 

 

ВОЛКОВА 

Євгена В'ячеславовича 

- капітана, бортового авіаційного техніка 

вертолітного загону вертолітної ескадрильї 

військової частини А1688, учасника 

антитерористичної операції на сході України 

 

ОЛІЙНИКА 

Руслана Вікторовича 

- лейтенанта, командира технічної роти 

батальйону аеродромно-технічного 

забезпечення військової частини А1688, 

учасника антитерористичної операції на 

сході України 

 

ПТАХІНА 

Олександра Васильовича 

- майора, начальника штабу – першого 

заступника командира батальйону зв’язку та 

радіотехнічного забезпечення військової 

частини А1688, учасника антитерористичної 

операції на сході України 

 

ХРІПУНОВА 

Андрія Геннадійовича 

- капітана, помічника командира корабля 

авіаційного загону авіаційної ескадрильї 

військової частини А1688, учасника 

антитерористичної операції на сході 

України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                    В.МОСКАЛЕНКО 

  


