
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА  РАДА 

 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

 
від 06 грудня 2018 року Миколаїв № 252-р 

 

 

 

Про нагородження з нагоди  

професійного свята - Дня енергетика 

 

 

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 керівництва дочірнього 

підприємства електричних мереж приватного акціонерного товариства 

"Атомсервіс", державного підприємства НАЕК ВП "Южно-Українська АЕС", 

публічного акціонерного товариства "Миколаївобленерго", згідно з підсумками 

розгляду Комісії Миколаївської обласної ради з питань нагородження 

Почесною грамотою обласної ради та Подякою обласної ради та з нагоди 

професійного свята - Дня енергетика: 

 

1. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у забезпечення електропостачання підприємств, установ, 

організацій Миколаївської області, високий професіоналізм, активну життєву 

позицію:  

 

ДЕДУЛА  

Михайла Миколайовича 

- електромонтера з експлуатації розподільних 

мереж IV групи кваліфікації групи з ремонту 

та технічного обслуговування підстанцій  

150/35/10 кВ та випробувань і вимірювань 

філії АТ "Миколаївобленерго" Баштанського 

району Східного округу 

 

ЖАБУ  

Юрія Івановича 

- інженера II категорії виробничо-технічної 

групи філії АТ "Миколаївобленерго" 

Новоодеського району Північного округу 
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ЗВЄКОВА  

Дмитра Сергійовича 

- електромонтера з експлуатації розподільних 

мереж III групи кваліфікації групи з ремонту 

та технічного обслуговування розподільних 

мереж 10/0,4 кВ № 2 філії АТ "Миколаївобл-

енерго" Братського району Північного 

округу 

 

КАРЧЕВСЬКУ  

Лілію Миколаївну 

- керівника групи збуту електроенергії філії  

АТ "Миколаївобленерго" Кривоозерського 

району Західного округу 

 

КУХТУ  

Андрія Володимировича 

- електромонтера з ремонту та монтажу 

кабельних ліній 4 розряду дільниці з ремонту 

та технічного обслуговування розподільних 

мереж групи з ремонту та технічного 

обслуговування кабельних ліній філії  

АТ "Миколаївобленерго" Первомайського 

району Західного округу 

 

ЛОЖЕШНИК  

Лідію Сергіївну 

- економіста із збуту електроенергії групи 

збуту електроенергії філії АТ "Миколаївобл-

енерго" Березанського району Південного 

округу 

 

СУШКО  

Євгенію Василівну 

- контролера енергонагляду III групи  

кваліфікації групи енергоінспекції філії  

АТ "Миколаївобленерго" Березнегуватсь-

кого району Східного округу 

 

ЦИМБАЛІСТА 

Дениса Миколайовича 

- начальника служби повітряних ліній філії  

АТ "Миколаївобленерго" м. Миколаєва 

Центрального округу. 

 

2. НАГОРОДИТИ Почесною грамотою обласної ради за вагомий 

особистий внесок у розвиток і функціонування атомної енергетики України, 

високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю, активну життєву 

позицію: 

 

БАБИЧА 

Анатолія Олександровича 

- заступника директора з фінансових і 

економічних питань дочірнього 

підприємства електричних мереж 

приватного акціонерного товариства 

"Атомсервіс" 
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ВЛАСЕНКА 

Олексія Олександровича 

 

- електромонтажника-налагоджувальника  

6-го розряду електротехнічної лабораторії  

дочірнього підприємства електричних мереж 

приватного акціонерного товариства 

"Атомсервіс" 

 

СИСАНА 

Миколу Миколайовича 

 

- майстра служби технічного обслуговування 

електроустаткування споживачів дочірнього 

підприємства електричних мереж 

приватного акціонерного товариства 

"Атомсервіс" 

 

БУТКА 

Андрія Миколайовича 

 

- майстра з ремонту, налагодження, перевірки 

та пуску устаткування атомних станцій  

І групи електричного цеху державного 

підприємства НАЕК ВП "Южно-Українська 

АЕС" 

 

ФОМІНА 

Юрія Костянтиновича 

 

- заступника генерального директора атомної 

електростанції з капітального будівництва 

державного підприємства НАЕК ВП "Южно-

Українська АЕС" 

 

ШУВАЄВА 

Михайла Юрійовича 

- інженера-технолога ІІ категорії відділу 

інженерно-технічної підтримки 

енергоремонтного підрозділу державного 

підприємства НАЕК ВП "Южно-Українська 

АЕС". 

 

3. ОГОЛОСИТИ Подяку обласної ради за вагомий особистий внесок у 

забезпечення електропостачання підприємств, установ, організацій 

Миколаївської області, високий професіоналізм, активну життєву позицію:  

 

БАЗОВКІНІЙ  

Тетяні Миколаївні 

- інженеру групи збуту електроенергії філії  

АТ "Миколаївобленерго" Арбузинського 

району Західного округу 

 

БЕНЮХ  

Тетяні Валеріївні 

- інженеру виробничо-технічної групи філії 

 АТ "Миколаївобленерго" Веселинівського 

району Південного округу 

 

ДРАГУНУ  

Дмитру Сергійовичу 

- старшому інспектору інспекції 

енергонагляду енергоінспекції філії  

АТ "Миколаївобленерго" "Південна" 

Центрального округу 
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КОЗЛОВСЬКОМУ 

Анатолію Івановичу 

- водію автотранспортних засобів групи 

транспорту філії АТ "Миколаївобленерго" 

Снігурівського району Східного округу 

 

ПЕНЬКОВСЬКОМУ  

Миколі Івановичу 

- старшому інспектору інспекції 

енергонагляду енергоінспекції філії  

АТ "Миколаївобленерго" Вознесенського 

району Північного округу 

 

ПОЗНЯКОВУ 

Максиму Олександровичу 

- електромонтеру з експлуатації 

електролічильників III групи кваліфікації 

групи енергоінспекції філії АТ "Миколаїв-

обленерго" Казанківського району 

Східного округу 

 

ПРОЦЕНКО  

Світлані Миколаївні 

- техніку групи збуту електроенергії філії  

АТ "Миколаївобленерго" Доманівського 

району Північного округу 

 

СОБЧЕНКО  

Наталії Юріївні 

- техніку енергоінспекції філії  

АТ "Миколаївобленерго"  

Первомайського району Західного округу. 

 

 

 

 

 

Голова обласної ради                                                                   В. МОСКАЛЕНКО 

 


