ОДЕСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
№ 342/А-2019

15.03.2019
Про нагородження Почесною грамотою
Одеської обласної державної адміністрації
Нагородити
адміністрації:

Почесною

грамотою

Одеської

обласної

державної

1. За зразкове виконання військового обов’язку щодо зміцнення
законності та правопорядку під час виконання службово-бойових завдань,
виявлену витримку та мужність, відданість військовій присязі та
українському народові у захисті державного суверенітету та територіальної
цілісності України та з нагоди 5-ї річниці утворення Національної гвардії
України:
військовослужбовців
Південного
Національної гвардії України:

територіального

управління

Вигрівача
Василя Олександровича

-

учасника антитерористичної операції,
заступника начальника штабу військової
частини 3014, майора

Дудко
Наталію Петрівну

-

старшого спеціаліста групи спеціального
призначення та шифрованого зв’язку
вузла зв’язку, старшину

Колісниченка
Артема Вікторовича

-

помічника
начальника
військового
наряду 4 взводу охорони військової
частини 3012, прапорщика

Макєєву
Юлію Вікторівну

-

учасника антитерористичної операції,
начальника
служби
психологічного
забезпечення, майора

Морозовського
Анатолія Андрійовича

-

учасника антитерористичної операції,
начальника військового наряду 4 взводу
охорони військової частини 3012,
старшого прапорщика

Нестерчука
Івана Олександровича

-

учасника антитерористичної операції,
заступника
командира
загону
з
водолазної підготовки окремого загону
спеціального
призначення,
підполковника

Обшту
Людмилу Анатоліївну

-

діловода
служби
документального
забезпечення та контролю військової
частини 3014, старшину

Переговського
Ігоря Васильовича

-

учасника антитерористичної операції,
першого заступника командира –
начальника штабу військової частини
3012, підполковника

Романішину
Інну Василівну

-

начальника служби обліку особового
складу
військової
частини
3014,
молодшого лейтенанта

Сущенка
Станіслава Володимировича

-

помічника
начальника
військового
наряду 1 взводу охорони військової
частини 3012, молодшого сержанта

Тиньо
Андрія Васильовича

-

начальника
автомобільної
служби
військової частини 3014, лейтенанта

Тишкула
Валентина Олександровича

-

помічника
начальника
військового
наряду 4 взводу охорони військової
частини 3012, прапорщика

Флюндера
Івана Васильовича

-

учасника антитерористичної операції,
заступника командира військової частини
3014 з тилу, майора

Шемоновського
Дмитра В’ячеславовича

-

помічника
начальника
військового
наряду 1 взводу охорони військової
частини 3012, старшого сержанта

учасників ветеранського руху:
Вершигору
Анатолія Степановича

-

члена Одеської міжрегіональної секції
Асоціації ветеранів Внутрішніх військ та
Національної гвардії України, старшого
прапорщика у відставці

Федорова
Василя Миколайовича

-

заступника
голови
Одеської
міжрегіональної
секції
Асоціації
ветеранів
Внутрішніх
військ
та
Національної
гвардії
України,
полковника у відставці.

2. За заслуги у розбудові житлово-комунального господарства області,
багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня
працівників
житлово-комунального
господарства
та
побутового
обслуговування населення:
працівників житлово-комунального господарства Одеської області:
Беженар
Олену Георгіївну

-

економіста комунального підприємства
«Теплові
мережі
Ізмаїлтеплокомуненерго», м. Ізмаїл

Волканова
Михайла Михайловича

-

директора комунального підприємства
«Білгород-Дністровськтеплоенерго»,
м.Білгород-Дністровський

Дуку
Євгена Олеговича

-

заступника
директора
комунальної
організації «Обласна служба експлуатації
адміністративних будівель»

Кремінецьку
Елладу Беюк-Агагизи

-

начальника виробничої дільниці №4
комунального підприємства «Житловокомунальний сервіс «Фонтанський»,
м. Одеса

Федорову
Катерину Анатоліївну

-

начальника
відділу
комунального
господарства Департаменту міського
господарства Одеської міської ради

Холостенка
Миколу Володимировича

-

водія
автотранспортних
засобів
виробничого структурного підрозділу

№ 5 комунального підприємства «Міські
дороги», м. Одеса
Шкіндера
Миколу Олексійовича

-

слюсаря з обслуговування теплових
мереж
комунального
підприємства
«Теплопостачання міста Одеса»

Шонія
Зураба Резоєвича

-

директора комунального підприємства
«Житлово-комунальний
сервіс
«Вузівський», м. Одеса

працівників комунального підприємства «Міське управління житловокомунального господарства» Чорноморської міської ради
Бурдейну
Олександру Володимирівну

-

майстра

Котельникову
Людмилу Володимирівну

-

технічного працівника

Лук’янову
Ларису Олексіївну

-

інженера

Томіловського
Артема Олександровича

-

електромонтера.

3. За вагомі заслуги в розвитку меліорації і водного господарства
області, раціональне використання, охорону і відтворення водних ресурсів,
високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя заснування державного
регіонального
проектно-вишукувального
інституту
«Укрпівдендіпроводгосп»:
Дмитрієву
Домнікію Іванівну

-

завідуючу
групою
відділу
водопостачання та водовідведення

Зайцева
Володимира Олександровича

головного інженера

Лук’янченка
Євгена Олександровича

-

заступника головного інженера

Павленко
Ольгу Іванівну

-

завідуючу групою відділу промисловоцивільного будівництва

Пенову
Надію Миколаївну

-

інженера
відділу
меліоративного
проектування та дренажу

Потернак
Надію Петрівну

-

провідного інженера відділу промисловоцивільного будівництва

Топал
Іванну Радіонівну

-

провідного інженера технічного відділу.

4. За багаторічну сумлінну працю, формування естетичної культури та
творчих здібностей у підростаючого покоління, сприяння розкриттю талантів
майбутніх митців України, високу професійну майстерність та з нагоди 80річчя від дня народження:
Пашковську
Діну Георгіївну

-

провідного викладача циклової комісії
«Фортепіано» комунальної установи
«Одеський коледж мистецтв імені
К.Ф. Данькевича».

5. За вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, високу
спортивну майстерність та з нагоди 50-річчя від дня народження:
Кутявіну
Олену Георгіївну

-

тренера-викладача
спеціалізованої
дитячо - юнацької школи олімпійського
резерву «Динамо» з легкої атлетики,
м.Одеса.

6. За багаторічну плідну працю, активну громадську діяльність,
патріотичне виховання молоді:
Чуприну
Павла Івановича

Голова обласної
державної адміністрації

-

ветерана Другої світової війни 1939-1945
років, ветерана праці, селище Авангард
Овідіопольського району.

М.В.Степанов

