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.dвтоБIогрАФIя

Я, ПоворOзнюк Микола Iванович, народив ся 22 Bepecнrl
1951 року в ciM'i

студентiв в MicTi Бершадi ВiнницькоТ областi. Украiнець.
в 1966 роцi, пiсля закiнчення 8 класiв Гайсинсъкоi серёдньоТ школи
м 2,
г{оступив в Гайсинсъке медичне
}п{илище, яке закiнчив
197а роцi за
сrrецiальнiстю - фелъдшер.

в

свою трудову дiяльнiсть розпсчав В ý7а
роцi

фелъдrrrером

Фп

с.

Гнатiвки Гайсинськог0 району. З травня 1970
року по травень |972 рOку *
служба стрOкова в Збройних Силах срср. Пiсля звiльнення
в запас пpalsogag
фельдшером 'ОIIIgцдкоi медичноТ допомоги" Гайсинсъкоi lрл, а з сiчня |g74
року гrо лютий 1982 року проходив надстрокову службу в ЗС срср. Служив
у
Пiвденнiй групi вiйсък, Уральському В.О., а з травня 19в0
ц0
сершенъ
року
1981 року *в обмеженсмУ кOнтингектi Радянсъких вiйсък
в Дфганiстанi" Пiсля
повернения яз Афганiстану спужив Киiвському в.о. По
звiльненнi в запас з
у
лютогО t982 року i по l.al.z}lz polry працював на посацi
фельдшrера виiЭноi

бригади вiддiлення <<ШвиДкоТ медичноТ дOпомоги>> Гайсинсъкот
црл.
Звiльнився з посади в зв'язку з досягненням 201tr
у
роцi пенсiйного BiKy.
З жовтнЯ 1987 рокУ по лютий 1988
року знаходив сяналiквiдацir наслiдкiв
aBapiT на Чорнобильськiй АЕС.

з

лютого

2ап року

сснOвне мiсце

роботи

завiдуючий районним

(народним> музеем <<Пам'ять Чорнобилю>
Гайсинськог0 району.
На початку 90-х poKiB ХХ сторiччя брав активну
}п{асть

у

cTBopeHHi в

районi |ромадськоi органiзацii <<союз ЧорнобильD та був першим iT головою
гrравлiння з |992 по 199З роки. в 1999
роцi вдруге 0чOлив органiзацirо, i по
даний час являюсь ii незмiнним головою правлiння.
з 2000 рокУ }rесJднOразово пiднiмав питаЕня переД владою шро видiленн.ýl
примiщення дJUI фупкцiонуваннrl р.г.о. та створення Чорнобилъсъкого

В

м}зею.

2а05 Роцi рiшенням cecii районноТ ради органiзацii було видiлено

примiщення пiд офiс та музей.

владИ

i

в

2006 роцi при сприrlннi районноi та MicbKoi

вJIади, т&К i пiдприсмливих .цюдей
ГайсинЩини, В CKBepi СлавИ м. Гайсина був вýтановлений
та 26квiттrя, до 20-i
't{A_EC,
вiдкритий Пам'ятний Знак.
рiчницi aBapii на
Також був створений i, 26 квiтня 2006
року до гiркоi полиновоТ дати - хх
рiчницi aBapiТ на ЧАЕС, вiдкритий районний музей <<Пам'ять Чорнобил",>. В
2аа7 роцi нашOму музею було присвоене високе звання <<народного>>!
В cпiBaBTopcTBi з Ю.П.Ковчоп4, редактором вайонноi газgти <Трибуна
працi>>, мною була написана, пiдготовJIена
до друку, пiсля 16-ти мiсячвого
TepMiHy по збиранню матерiалiв, Районна Книга Пам'ятi <<Гайсинчани
i
Чорнобиль>. Презентацiя Книги вiдбулась 1l серпня 2009
рOку в районному
Будинку Культури

фiнансовiЙ пiдтримЦi

яК

26 квiтня 2010 року бупн

проведенi заходи

п0 внесенню

iкони

в

Свято-Покровський Храм м. Гайсина. За Moei
особистоi ylacTi були пiдготовленi матерiапи для створення i випуску lРДдиску до 25-i рiчницi Чорнобильськоi катастрофи. .Щаний диск побачив свiт 26
квiтня 2011 року. В 2012 роцi, за мосi }^racTi, на честъ 2а-х роковин створення
Р.Г.О. <<Союз Чорнобиль>>, зiбранi матерiа_гlи i виггущений буклет <Що 20-Т
рiчницi створення |ромадськоi органiзацii <<Союз Чорнобиль> (1992-2012 р.р.)
В 2011 роцi вхiд в офiс органiзацii i музею прикрасило панно <<Чорнобильська
АЕС. 26 квiтня 198б року. 1 година 24 хъ...>> За благодiйнi позабюджетнi
кошти в 201,3 роцi проведенi зовнiшнi шryкаryрнi калiталънi роботи по
ремонту cTiH, iх пофарбування та художне оформленЕя. На cTiHax намальованi
панно: <<Символи Чорнобиilя>> та <<Тим, хто врятував cBiT>>. Все робилося пiд
MoiM керiвництвом та за особистоi 1"racTi.
В 1991 роцi MeHi rrрисвоено звання Почесного ,Щонора СРСР, а в 2011 роцi
- Почесного ,Щонора УкраiЪи. Три каденцii був дегtутатом ГайсинськоТ
раЙонноi ради Ветеран вiйни, }п{асник бойових дiй, <<афганецъ>, )п{асник
лiквiдацii наслiдкiв aBapii на ЧАЕС 1 категорii. Iнвалiд вiforи З групи. Ветеран
<<Чорнобильський Спас>>

працi.

В сiчнi

201-4

року рiшенням ГайсинсъкоТ MicbKoT ради MeHi присвоено

звання Почесного {ромадянина м. Гайсина.
В 2017 роцi, з нагоди 2б-I рiчницi Незалежностi Украiни, за досягненЕя
зЕачнlD( успiхiв у працi, високий професiона-гliзм, вагомi трудовi здобутки мiй

портрет, завiдувача народним музеем <<Пам'ять Чорнобилл>, занесений на
Районну Дошку Пошани. Завдячуючи фiнансовiй пiдтримцi з боку влади
району в 2017 роцi побачила cBiT моя друга книжка-хронiка <Чорнобиль,
Чорнобиль гiрка сон-ц)ава), видана на честь 25-х роковин створення у
Гайсинському районi громадськоi органiзацii <<Союз Чорнобиль>> та 10-х
роковин присвоення музею <<Палл'ять Чорнобиля>> Гайсинського району звання
<<Народного)>. Презентацiя книги вiдбулась 14 грудня 20t7 року, в .Щень
вшан)rванIut }п{асникiв лiквiдацii наслiдкiв aBapii на ЧДЕС.
Нагороджений двома орденами <<За мужнiсть>> III ст.., орденом
<<Чорнобильський Хрест: мужнiсть, честь, гулrаннiсть>>, орденом <<Ветеран
Чорнобиля> та 29 медапями i наrрулними знаками Радянського Союзу,
ресгryблiки Афганiстан, незалежноТ Украiни, Всеукраiнськоi громадськоi
органiзацii <<Союз Чорнобиль Украiнш>, Спiлки BeTepaHiB вiйни в Афганiстанi.
Багаторазово вiдзначався гр€lмотами Вiнницькоi обласноi ради та
обласноТ дерЙавноi адмiнiстрацii та ГайсинськоТ районноТ ради i районноТ

державноiадмiнiстрацii.

Це Ч р J-ц/А

Одружений. З дружиною вихов€tпи
Проживаю у м. Гайсинi.
201- р.

+

двох дочок та маемо чотирьох oHyKiB.

М. Поворознюк

