
 

 
ЗОЛОТОНІСЬКИЙ МІСЬКИЙ ГОЛОВА 

 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

від 14.03.2019  № 36 

      м. Золотоноша 

 

Про нагородження  

 

З метою відзначення трудових заслуг, високий професіоналізм, особистий 

внесок у розвиток житлово-комунального господарства міста та з нагоди 

професійного свята, керуючись п. 1, 13 та 20 ч. 4 ст. 42 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, - 

 

1. Нагородити Почесною Грамотою міського голови та цінними 

подарунками: 

- Мірошніченка Юрія Васильовича - електрогазозварника 5- го розряду КП 

„Міський водокнанал” 

- Добугаєнка Валерія Івановича - електрика 4-го розряду КП „Міський 

водокнанал” 

- Ярміш Зою Іванівну - оператора котельні 2-го розряду КП „Міський 

водокнанал” 

- Берднік Зою Іванівну - двірника ПрАТ „Янтарь” 

- Сіпка Бориса Івановича - електрогазозварника ПрАТ „Янтарь” 

- Махініна Володимира Анатолійовича - слюсаря-сантехніка ПрАТ „Янтарь” 

- Восколовича Володимира Владиславовича - керівника ТОВ „380 В” 

- Восколович Олену Валеріївну - головного інженера ТОВ „380 В” 

- Різника Миколу Івановича - водія ПрАТ „Золотоношарембуд” 

- Яковенка Григорія Миколайовича - шляхового робітника  

ПрАТ „Золотоношарембуд” 

- Довгань Марину Григорівну - працівницю відділу благоустрою ПП „Базис +”, 

ІПН 2606511546; 

- Тонкопряд Людмилу Іванівну - працівницю відділу благоустрою  

ПП „Базис +” 

- Даценко Олександра Петровича - головного спеціаліста інженерно - 

технічного відділу управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

- Антипович Тетяну Олексіївну - головного спеціаліста фінансово - 

господарського відділу управління житлово-комунального господарства 

виконавчого комітету Золотоніської міської ради 

2. Нагородити Почесною Грамотою міського голови: 
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- Поліщук Тетяну Петрівну - інженера - технолога КП „Міський водоканал” 

- Сіпка Івана Миколайовича - слюсаря АВР 4-го розряду КП „Міський 

водоканал” 

- Бердніка Віктора Миколайовича - водія автотранспортних засобів КП 

„Міський водоканал” 

- Ткача Олександра Петровича - електрика 4-го розряду КП „Міський 

водоканал” 

- Калганова Андрія Юрійовича - слюсаря з ремонту устаткування котельних 

та пило підготовчих цехів, 5-го розряду КП „Міський водоканал” 

- Ганжу Василя Івановича - електрогазозварника ПрАТ „Янтарь” 

- Юхимця Анатолія Пилиповича - покрівельника ПрАТ „Янтарь” 

- Ляшиченко Ніну Львівну - двірника ПрАТ „Янтарь” 

- Калинчука Олега Григоровича - електромонтера ТОВ „380 В” 

- Падалку Василя Івановича - представника підприємства ТОВ „380 В” 

- Білогаєнко Юлію Ігорівну - представника підприємства ТОВ „380 В” 

- Лічмана Василя Івановича - бригадира шляхової бригади ПрАТ 

„Золотоношарембуд” 

- Шишко Олександра Володимировича - водія ПрАТ „Золотоношарембуд” 

- Дробного Володимира Олексійовича - виконроба шляхової бригади ПрАТ 

„Золотоношарембуд” 

- Гудзенко Ірину Леонідівну - працівницю відділу благоустрою  

ПП „Базис +” 

- Ткаченко Надію Андріївну - працівницю відділу благоустрою  

ПП „Базис +” 

- Гонзу Олену Миколаївну - працівницю відділу благоустрою  

ПП „Базис +” 

- Харіна Артема Вікторовича - начальника інженерно-технічного відділу 

управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради 

- Козицьку Лідію Олексіївну - головного спеціаліста відділу управління 

майном управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Золотоніської міської ради. 

3. Контроль за виконанням розпорядження покласти на першого заступника 

міського голови Масла О.М. 

 

 

Міський голова        В.О. Войцехівський  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Левченко 23809 


