
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 02 листопада 2018 року Миколаїв № 217-р 

 
 

 

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 - Дня працівників сільського господарства: 

 

 1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради 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:  

 

БЕККЕРА 

Миколу Володимировича 

- голову фермерського господарства  

"БМВ - АГРО", Первомайський район 

 

БОРИСЕНКА 

Романа Юрійовича 

- приймальника-здавальника готової 

продукції відділу експедиції товариства з 

обмеженою відповідальністю 

"Миколаївський хлібзавод № 1",  

м. Миколаїв 

 

КРИЛЯ 

Вячеслава Федоровича  

- голову фермерського господарства "Рубін", 

Врадіївський район 

 

КУГЛЯРА 

Петра Михайловича 

- голову фермерського господарства 

"Кремінь", Снігурівський район 
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КУЗЬМЕНКА 

Сергія Миколайовича 

- директора товариства з обмеженою 

відповідальністю "Білоцерківське", 

Новобузький район 

 

КУРИЛА 

Валерія Пилиповича 

- директора товариства з обмеженою 

відповідальністю "Богданівський 

плодорозсадник", Баштанський район 

 

ЛАБИК 

Дарію Йосипівну 

- виноградаря публічного акціонерного 

товариства  "Радсад", Миколаївський район 

 

ЛІСОВОГО 

Олександра Олександровича 

- заступника начальника – начальника 

відділу організації виробництва продукції 

рослинництва і тваринництва та ринку 

агротехнічних послуг управління 

агропромислового розвитку Єланецької 

районної державної адміністрації  

 

ЛІЩЕНКА  

Івана Григоровича 

- тракториста-машиніста фермерського 

господарства "Агро Трудівник", Вітовський 

район 

 

МІЗЮКА 

Романа Володимировича 

- агронома товариства з обмеженою 

відповідальністю "Баловне",  

Новоодеський район 

 

МОСКАЛИКА 

Ігоря Васильовича 

- машиніста сільськогосподарського 

виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Нива Березнегувате", 

Березнегуватський район 

 

НІЖІКІОЙСЬКУ 

Валентину Михайлівну 

- головного бухгалтера товариства з 

обмеженою відповідальністю  

"Оберіг - ЛТД", Кривоозерський район 

 

РУДЕНЮ  

Олександра Валерійовича 

- механізатора товариства з обмеженою 

відповідальністю "Племзавод ім. Шмідта", 

Очаківський район 

 

СЕЛІВЕСТРУ 

Лідію Онисимівну 

- бригадира виноградної бригади приватного 

акціонерного товариства "Березанський", 

Березанський район 
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ЧОКОВУ 

Наталію Миколаївну 

- керівника фермерського господарства 

"Чокова Н.М.", Вознесенський район 

 

ЯРОШКА 

Олександра Миколайовича 

- механізатора сільськогосподарської 

виробничої фірми "Агросоюз", 

Веселинівський район. 

 

2. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради 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: 

 

АЛІЄВУ 

Ельшану Юнісу огли 

- голові фермерського господарства  

"Велес 2007", Новоодеський район 

 

БОКІ 

Ларисі Миколаївні 

- голові приватного сільськогосподарського 

підприємства "Вінада - Агро", Єланецький 

район 

 

БОНДАРЧУКУ 

Ігорю Павловичу 

- провідному спеціалісту галузі 

тваринництва і переробки  

сільськогосподарської продукції відділу 

організації виробництва і переробки 

сільськогосподарської продукції 

управління агропромислового розвитку 

Кривоозерської районної державної 

адміністрації 

 

ДЕМ'ЯНОВУ 

Сергію Вікторовичу 

- трактористу-машиністу товариства з 

обмеженою відповідальністю  

"Прометей-Сервіс", Вітовський район 

 

ДМИТРЕНКУ 

Василю Івановичу 

- водію автотранспортних засобів 

фермерського господарства "Вікторія", 

Березнегуватський район 

 

КОЗАКУ 

Анатолію Миколайовичу 

- голові фермерського господарства 

"Козацька мрія", Новобузький район 

 

КОЦЮБИНСЬКІЙ 

Аллі Вікторівні 

- зоотехніку-селекціонеру 

сільськогосподарського виробничого 

кооперативу "Агрофірма "Миг-Сервіс-

Агро", Новоодеський район 
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КУХАРЮ 

Михайлу Анатолійовичу 

- трактористу-машиністу 

сільськогосподарського виробництва 

товариства з обмеженою відповідальністю 

сільськогосподарського виробничого 

підприємства "Миколаївське", 

Миколаївський район 

 

МАКАРЕНКУ 

Євгенію Мар’яновичу 

- водію товариства з обмеженою 

відповідальністю "Гарант Агро", 

Веселинівський район 

 

МОРОЗУ 

Миколі Володимировичу 

- оператору лінії з виробництва харчової 

продукції публічного акціонерного 

товариства "Коблево", Березанський район 

 

НЕЧИТАЙЛУ 

Миколі Петровичу 

- трактористу товариства з обмеженою 

відповідальністю "Підгур'ївське", 

Первомайський район 

 

ОЛІЙНИКУ 

Миколі Степановичу 

- трактористу-машиністу 

сільськогосподарського виробництва 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"Агро-ЮТАС", Снігурівський район 

 

ПЕТРУНЕНКО 

Аллі Павлівні 

- начальнику цеху виробництва товариства з 

обмеженою відповідальністю "Баштанська 

птахофабрика", Баштанський район 

 

РОШКУ 

Андрію Івановичу 

- керівнику приватного підприємства  

"Рошко А.І.", Вознесенський район 

 

СТЕПАНЮКУ 

Геннадію Михайловичу 

- трактористу фермерського господарства 

"Агро Слава", Врадіївський район 

 

ТОРОНЧЕНКО 

Вірі Георгіївні 

- робітниці виноградного відділення № 3 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"Очаківський райагрохім", Очаківський 

район 

 

ЩЕКІНУ 

Валерію Івановичу 

- трактористу-машиністу приватного 

підприємства "Аграрне підприємство 

"Благодатненський птахопром", 

Арбузинський район. 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


