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Грачова Віктора Вікторовича, 

голови громадського об’єднання «Союз Чорнобиль» міста Мелітополь,
начальника відділу обліку, розподілу житла та по роботі з уповноваженими
в мікрорайонах міста виконавчого комітету Мелітопольської міської ради
Запорізької області, голови Мелітопольської організації Всеукраїнської

організації інвалідів «Союз Чорнобиль України», учасника ліквідації
наслідків аварії на Чорнобильській атомній електростанції

Грачов Віктор Вікторович свою трудову діяльність розпочав у 1969 році
механізатором  у  колгоспі  ім.  Чапаєва  Радянського  району  Кримської
області.  З  1971 по 1973 роки проходив службу у лавах Радянської Армії. З
1973  по  1976  роки  навчався  у  Кримському  технікумі  механізації  та
меліорації  сільського  господарства.  З  1976  року  працював  у
Мелітопольському районному об'єднанні  «Сільгосптехніка»  на  посадах  від
старшого  інженера  до  заступника  керуючого.  Обирався  секретарем
партійного бюро Мелітопольського районного об'єднання «Сільгосптехніка».
В цей же час закінчив Мелітопольський інститут сільського господарства.

У  грудні  1987  року  з  посади  головного  інженера  управління
механізації будівництва тресту «Мелітопольсільбуд» був призваний міським
військовим  комісаріатом  на  роботу,  пов'язану  з  ліквідацією  аварії  на
Чорнобильській атомній електростанції, де перебував до квітня 1988 року.
Працював  заступником  командира  інженерно-технічного  батальйону  та
за  сумісництвом  очолював  партійне бюро бригади.  Під  час  проходження
служби  з  ліквідації  аварії  у  складі  25-ї  хімічної  бригади  Київського
Червонознаменного  військового  округу  неодноразово був нагороджений
грамотами та подяками командування 25-ї хімічної бригади.

З  1988  року  по  1999  р ік  очолював  міську  дирекцію
кінотеатрів  м.  Мелітополя.  З  2000  року  і  до  цього  часу  очолює
громадське  об'єднання  «Союз  Чорнобиль»  м.  Мелітополя.  За  його
активною та безпосередньою участю у  2001  році  в  місті  Мелітополі  до
15-ї  річниці  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  відкритий  пам'ятний  знак
«Пам'яті Чорнобиля».

З  2002 по 2012 рік  працює у виконавчому комітеті  Мелітопольської
міської  ради Запорізької області  на посадах від коменданта до начальника
відділу.

У  2014  році  призначений  на  посаду  начальника  відділу  обліку,
розподілу  житла  та  по  роботі  з  уповноваженими  в  мікрорайонах  міста
виконавчого комітету Мелітопольської міської ради Запорізької області.

Грачов  Віктор  Вікторович  -  працелюбний  та  ініціативний,
вмілий,  принциповий  організатор,  людина  з  високим  почуттям
відповідальності, якій властиві оптимізм та людяність.

За  самовіддану  працю  та  мужність  при  ліквідації  аварії  на
Чорнобильській  АЕС,  значний  внесок  у  розвиток  чорнобильського  руху  в
регіоні  та  соціальний  захист  потерпілих  від  Чорнобильської  катастрофи,
громадську  роботу  у  2001  році  був  нагороджений  медаллю  Міністерства



надзвичайних ситуацій України, у 1988 році - ювілейною медаллю «70 років
Збройних Сил СРСР», у 1991 році - знаком  «Чорнобильський Хрест», у 2006
році  -  медаллю  «За  розвиток  Запорізького  краю»,  у  2001  році  -  медаллю
«Захисник  Вітчизни»,  у  2009  році  -  орденом  «За  розвиток  Запорізького
краю» ІІІ ступеня, у 2012 році - орденом «За розвиток Запорізького краю»
ІІ  ступеня,  а  також  Грамотами  Запорізької  обласної  ради,  Запорізької
обласної  державної  адміністрації  та  Почесними грамотами Мелітопольської
міської ради Запорізької області.


