
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Про нагородження до Дня 
працівників сільського господарства 
 
 

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 департаменту 
агропромислового комплексу Миколаївської облдержадміністрації, згідно з 
підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 
нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та 
з нагоди свята - Дня працівників сільського господарства: 

 
 1. За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 
Миколаївщини, досягнення значних показників у виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції, впровадження сучасних ефективних методів і 
технологій, сумлінну працю, високий професіоналізм нагородити Почесною 
грамотою обласної ради: 
 
Бабур 
Людмилу Вікторівну 

- керівника приватного сільськогоспо-
дарського підприємства імені Горького, 
Кривоозерський район 
 

Вінніка 
Євгена Олександровича 

- директора товариства з обмеженою 
відповідальністю "НКТ Зелений гай”, 
Вітовський район 
 

Дерменжи 
Миколу Костянтиновича 

- механізатора приватного сільськогоспо-
дарського підприємства “Україна”, 
Очаківський район 
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Довганіча 
Сергія Петровича 

- тракториста-машиніста сільськогоспо-
дарського виробництва фермерського 
господарства “Орбіта”, Березнегуватський 
район 
 

Єрмолаєва 
Олександра Івановича 

- голову фермерського господарства “Нива”, 
Снігурівський район 
 

Кокодиняка 
Івана Валерійовича 

- водія автотранспортних засобів 
дослідницького підрозділу “Лідіївське” 
товариства з обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарського підприємства 
“Нібулон”, Доманівський район 
 

Коленяка 
Василя Степановича 

- тракториста-машиніста сільськогоспо-
дарського виробництва товариства з 
обмеженою відповідальністю “Гарант 
Агро”, Веселинівський район 
 

Коренду 
Вадима Анатолійовича 

- директора приватного підприємства  
“Люкс-Ойл”, Новобузький район 
 

Кружкову 
Наталю Володимирівну 

- директора Єланецького професійного 
аграрного ліцею, Єланецький район 
 

Лалач 
Світлану Олексіївну 

- свинарку державного підприємства 
“Племпрепродуктор “Степове”, 
Миколаївський район 
 

Мілевського 
Володимира Олексійовича 

- тракториста сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю 
“Маяк”, Березанський район 
 

Пасечнюка 
Дмитра Олександровича 

- директора філії “Врадіївська” товариства з 
обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарського підприємства 
“Нібулон”, Врадіївський район 
 

Румянцеву 
Олену Вікторівну 

- інженера-технолога цеху товариства з 
обмеженою відповідальністю 
“Миколаївський хлібзавод № 1”, 
м.Миколаїв 
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Редика 
Анатолія Петровича 

- завідувача сектору мобілізаційної роботи, 
надзвичайних ситуацій, охорони праці та 
виставкової діяльності управління розвитку 
агропромислового виробництва, охорони 
праці та виставкової діяльності 
департаменту агропромислового розвитку 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації, м. Миколаїв 
 

Середу 
Віктора Миколайовича 

- директора товариства з додатковою 
відповідальністю імені Т.Г.Шевченка, 
Новоодеський район 
 

Степанова 
Віктора Івановича 

- голову приватного підприємства агрофірма 
“Вікторія”, Братський район 
 

Треножкіна 
Володимира Кириловича 

- директора товариства з обмеженою 
відповідальністю науково-технічного 
центру “Лан”, Вознесенський район 
 

Харь 
Володимира Петровича 

- директора приватного виробничо-
комерційного підприємства “Троя”, 
Первомайський район 
 

Шевченка 
Олександра Олександровича 

- керуючого підрозділом товариства з 
обмеженою відповідальністю “Агро 
Капітал Центр”, Баштанський район. 

 
2. За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу 

Миколаївщини, досягнення значних показників у виробництві та переробці 
сільськогосподарської продукції, впровадження сучасних ефективних методів і 
технологій, сумлінну працю, високий професіоналізм оголосити Подяку 
обласної ради: 
 
Балабанову 
Юрію Петровичу 

- водію автотранспортних засобів товариства 
з обмеженою відповідальністю “Нива 
Березнегувате”, Березнегуватський район 
 

Бердику 
Володимиру 
Володимировичу 

- директору філії “Снігурівська” товариства з 
обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарського підприємства 
“Нібулон”, Снігурівський район 
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Больбот 
Тетяні Іванівні 

- головному бухгалтеру сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою 
відповідальністю “Світоч”, Баштанський 
район 
 

Булик 
Ользі Адамівні 

- виноградарю товариства з обмеженою 
відповідальністю "Агрофірма 
"Лиманський", Очаківський район 
 

Валуєву 
Олександру Григоровичу 

- завідуючому механізованим двором 
товариства з обмеженою відповідальністю 
"Зеленоярське", Миколаївський район 
 

Водовозовій 
Марії Матвіївні 

- бухгалтеру відділення села Новосвітлівка 
сільськогосподарської виробничої фірми 
"Агросоюз", Веселинівський район 
 

Гавлюку 
Віктору Миколайовичу 

- головному агроному приватного 
сільськогосподарського підприємства  
імені Горького, Кривоозерський район 
 

Калініну 
Віктору Миколайовичу  

- водію автотранспортних засобів товариства 
з обмеженою відповідальністю 
“Миколаївський хлібзавод № 1”, 
м.Миколаїв  
 

Кияшку 
Євгену Васильовичу 

- оператору приватного акціонерного 
товариства "Оберіг", Арбузинський район 
 

Лебенштейну 
Сергію Аркадійовичу 

- директору товариства з обмеженою 
відповідальністю "Баловне", Новоодеський 
район 
 

Майдебурі 
Анні Дмитрівні 

- головному спеціалісту  відділу організації 
виробництва, маркетингу продукції 
рослинництва, ринку агротехнічних послуг 
та технічної політики управління розвитку 
агропромислового виробництва, охорони 
праці та виставкової діяльності 
департаменту агропромислового розвитку 
Миколаївської обласної державної 
адміністрації 
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Нагорному 
Олександру Валерійовичу 
 

- директору товариства з обмеженою 
відповідальністю "Аллан Буг", 
Новобузький район 
 

Позігуну 
Олександру Анатолійовичу 
 

- директору приватного 
сільськогосподарського підприємства 
"Нова Зоря", Вознесенський район 
 

Позуру 
Вячеславу Владиславовичу  

- трактористу-машиністу приватного 
сільськогосподарського підприємства 
агрофірма "Роднічок", Вітовський район 
 

Солов'ю 
Віталію Віталійовичу 

- трактористу приватного 
сільськогосподарського підприємства 
"Дмитрівка", Березанський район 
 

Ткаченку 
Ігорю Вікторовичу 

- головному інженеру приватного 
сільськогосподарського підприємства 
"Вінада-Агро", Єланецький район 
 

Шевчуку 
Миколі Валентиновичу 

- скотарю приватного сільськогоспо-
дарського підприємства "Кумари", 
Первомайський район 
 

Шумекову 
Сергію Володимировичу 

- механізатору товариства з обмеженою 
відповідальністю імені Богдана 
Хмельницького, Доманівський район. 

 
 
 
 
 
Голова обласної ради              В.В.Москаленко 


