
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 15 листопада 2018 року Миколаїв № 232-р 

 
 

 
Про нагородження з нагоди 

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 ініціативу голови обласної ради, 

згідно з підсумками розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань 

нагородження Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради:  

 

 НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий особистий 

внесок у розвиток агропромислового комплексу Миколаївщини, професійне 

виконання поставлених завдань, сумлінну працю, активну життєву позицію  та 

з нагоди Дня працівників сільського господарства: 

 

АЛЄКСЄЄВУ  

Світлану Анатоліївну 

 

- головного бухгалтера товариства з 

обмеженою відповідальністю "ЮлИгС-МС" 

АНДРІЙЧУКА  

Юрія Олександровича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 

 

БЕРЕЗЮКА  

Євгенія Анатолійовича 

 

- бухгалтера товариства з обмеженою 

відповідальністю "Сонячний" 

БОНДАР  

Аксенію Олексіївну 

 

- бухгалтеру товариства з обмеженою 

відповідальністю "ЮлИгС-МС" 

БОНДАРЕНКО  

Галину Павлівну 

- завідуючу складами готової продукції та ЗЗР 

товариства з обмеженою відповідальністю 

"СГВП "Миколаївське" 
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БОРСУКА  

Віталія Анатолійовича 

 

- тракториста-машиніста товариства  

з обмеженою відповідальністю  

"СГВП "Таборівське" 

 

БУШУ  

Віктора Івановича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "СГВП "Регіон-Агро" 

 

ВАЛУЄВА  

Олександра Григоровича 

 

- завідуючого машинним двором товариства з 

обмеженою відповідальністю "Зеленоярське" 

ВАЛЬКА 

Івана Ілліча 

 

- інженера-гідротехніка державного 

підприємства "Південне" 

ВОЛОШИНА  

Максима Сергійовича 

- інженера з ОП та ТБ товариства з обмеженою 

відповідальністю "СГВП "Миколаївське" 

 

ВОРОШИЛОВА  

Сергія Михайловича 

- завідуючого складом пально-мастильних 

матеріалів, механіка товариства з обмеженою 

відповідальністю "СГВП "Таборівське" 

 

ГНИДУ  

Євгена Євгенійовича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Зеленоярське" 

 

ГОЛОВАНЦЯ 

Олександра Павловича 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Дружба" 

 

ЄМИЛЕНКА  

Андрія Васильовича 

 

- електромонтера державного підприємства 

"Південне" 

ЗАПОРОЖЧЕНКА 

Юрія Федоровича 

 

- головного агронома державного підприємства 

"ДГ "Реконструкція" 

ЗАПОРОЖЧЕНКА  

Олександра Федоровича 

 

- механіка державного підприємства  

"ДГ "Реконструкція" 

КІОРА  

Миколу Семеновича 

 

- водія товариства з обмеженою 

відповідальністю "Сонячний" 

КОЗАРЯ 

Сергія Анатолійовича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 
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КОЗЛОВА  

Володимира Миколайовича 

 

- головного економіста державного 

підприємства "ДГ "Реконструкція" 

КОЗЛОВУ  

Надію Іванівну 

 

- головного бухгалтера державного 

підприємства "ДГ "Реконструкція" 

КРАСНОЩОКА 

Вадима Володимировича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 

 

КУЛІКОВСЬКОГО  

Миколу Петровича 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 

 

ЛІСІНА  

Руслана Дмитровича 

- завідуючого складом ЗЗР товариства  

з обмеженою відповідальністю  

"СГВП "Таборівське" 

 

МЕЛЬНИКА 

Володимира Федоровича  

 

- голову фермерського господарства  

"Мельник" 

МЕЛЬНИКОВИЧА 

Миколу Степановича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва СТОВ "Надія" 

НЕПОМЯЩОГО  

Миколу Миколайовича 

 

- водія-паливозаправника державного 

підприємства "Південне" 

ОЛЕКСІВА 

Сергія Анатолійовича 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва державного підприємства 

"Південне" 

 

ПЕКЕРУ 

Артема Вікторовича 

- заступника директора державного 

підприємства "ДГ "Реконструкція" 

 

РУБАНІКА  

Валерія Анатолійовича 

- водія товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 

  

САВЕНКО  

Олену Олексіївну 

 

- заступника головного бухгалтера товариства з 

обмеженою відповідальністю "Зеленоярське" 

СОЛОВЙОВА 

Юрія Миколайовича 

- тракториста-зварювальника державного 

підприємства "Південне" 
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СОЛОНАРЯ  

Олександра Григоровича 

 

- 

 

водія товариства з обмеженою 

відповідальністю "СГВП "Миколаївське" 

СПІВАКА  

Сергія Леонідовича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Грінвіл-Юкрейн Компані" 

 

ТАЛПУ  

Віталія Володимировича 

 

- електрогазозварника товариства з обмеженою 

відповідальністю "СГВП "Болгарка" 

ТКАЧУКА  

Миколу Миколайовича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Зеленоярське" 

 

ФЕКЕТУ  

Сергія Михайловича 

 

- тракториста-машиніста сільськогосподарсь-

кого виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю "Сонячний" 

 

ХОЛЯВІЦЬКУ  

Наталю В’ячеславівну 

 

- головного бухгалтера СТОВ "Надія". 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 


