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№ 22-к 
 

Про відзначення представників  
трудових колективів області 
 

Нагородити: 
 
1. Ювілейною медаллю “За розвиток Запорізького краю”: 

 
 1.1. За вагомий внесок у розвиток економічного потенціалу Запорізької 
області, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народження 
голову правління корпорації «Форум» Черняка Олександра Борисовича. 
  
 1.2. За значні досягнення у праці, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення головного інженера ЗАТ «Василівкатепломережа» 
Янчука Олександра Івановича. 
 

2. Почесною грамотою обласної державної адміністрації: 
  
 2.1.  За багаторічну сумлінну працю, громадську активність та 
досягнуті успіхи в професійній діяльності працівників Бердянського 
державного педагогічного університету: 
 
Богданова 
Ігоря Тимофійовича 

кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри фізики 
 

Сосницьку 
Наталю Леонідівну 

кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри фізики 
 

Яценко 
Тетяну Миколаївну 

кандидата педагогічних наук, доцента 
кафедри фізики 
 

 
 



 2.2. За особистий внесок у роботу з патріотичного виховання 
молоді, 

успіхи в навчанні і вихованні підростаючого покоління та з нагоди Дня 
захисника Вітчизни працівників Запорізького обласного ліцею з  
посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»: 
 
Карасьова 
Владислава Анатолійовича 
 

підполковника, командира другої роти 

Стрельченка 
Олексія Васильовича 

майора, командира першої роти 

 
2.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення в 

охороні державного кордону та з нагоди Дня захисника Вітчизни 
військовослужбовців Бердянського прикордонного загону: 
 
Дударєва 
Руслана Володимировича 

капітана, начальника прикордонної 
застави «Бердянськ» 
  

Лагунова 
Віталія Миколайовича 

прапорщика, інспектора 
прикордонної служби прикордонної 
застави «Приазовське» 
 

Луцкова 
Віктора Миколайовича 

старшого лейтенанта, начальника 
прикордонної застави «Приазовське» 
 

Нестеренка 
Сергія Миколайовича 

прапорщика, начальника відділення 
комплектування штабу 
 

Перетятька 
Сергія Євгеновича 

сержанта, молодшого інспектора 
прикордонної служби прикордонної 
застави «Кирилівка» 
 

Хитрова 
Олега Олеговича 

майора, начальника кінологічної 
служби штабу 

 
2.4. За значні досягнення у праці, високий професіоналізм та з нагоди 

Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення: 

 
Білоус 
Ларису Миронівну 

головного економіста 
Михайлівського виробничого 
управління житлово-комунального 
господарства 

Голубця начальника котельні філії концерну 



Володимира Івановича «Міські теплові мережі» 
Орджонікідзевського району 
 

Губку 
Володимира Анатолійовича 

заступника начальника комунального 
підприємства «Виробниче ремонтно-
експлуатаційне житлове об’єднання 
№ 1» м. Запоріжжя 
 

Компанця 
Сергія Павловича 

водія шляхово-експлуатаційної 
дільниці № 2 комунального 
підприємства « ЕЛУАШ» 
 

Новаха 
Василя Васильовича 

начальника насосної станції 
комунального підприємства 
«Водоканал» м. Мелітополя 
 

Пастушенка 
Володимира Дмитровича 

водія трамвая трамвайного депо № 1 
підприємства «Запоріжелектротранс» 
 

Рябікову 
Тетяну Іванівну 

головного бухгалтера комунального 
підприємства «Бердянський 
міськводоканал» 
 

Стецика 
Василя Івановича 

бригадира слюсарів аварійно-
відбудовних робіт цеху № 2 
комунального підприємства 
«Водоканал» м. Запоріжжя 
 

Ткаченка 
Володимира Володимировича 

газоелектрозварювальника 
комунального підприємства ВРЕЖО 
№ 4 м. Запоріжжя 

 
2.5. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 

життєву позицію та з нагоди 55-річчя від дня народження Юшко Аллу 
Олексіївну-  заступника керівника апарату, начальника організаційного 
відділу апарату Оріхівської райдержадміністрації. 

 
2.6. За багаторічну сумлінну працю, вагомі досягнення в реалізації 

державної соціальної політики, високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя 
від дня народження Щепу Лідію Василівну – головного спеціаліста відділу 
контролю за правильністю призначення й виплати пенсій та взаємодії із 
соціальними фондами, громадськими організаціями та засобами масової 
інформації управління праці та соціального захисту населення 
Мелітопольської райдержадміністрації. 

 



2.7. За сумлінну творчу роботу, досягнуті успіхи у навчанні і вихованні 
підростаючого покоління, впровадження інноваційних технологій 
переможців і лауреатів обласного конкурсу „Учитель року – 2006”: 

 
Гнєдашева 
Віктора Миколайовича                    
 

вчителя географії Радивонівського 
загальноосвітнього навчального 
закладу Якимівського району 
 

Горбач  
Світлану Анатоліївну                                       
 

вчителя початкових класів школи 
„Ейдос” м. Запоріжжя 

Ковальову  
Людмилу Олексіївну            
 

вчителя німецької мови гімназії № 46   
Заводського району м. Запоріжжя 

Розум 
Людмилу Миколаївну                                       
 

вчителя інформатики технічного 
ліцею „Вибір” Шевченківського 
району м. Запоріжжя 
 

Стрижеус                                                                    
Лідію Василівну                    
 

вчителя хімії Чернігівського 
спеціалізованого загальноосвітнього 
навчального закладу І-Ш ступеня 
„Надія” Чернігівського району 
 

 
2.8. За значні досягнення в організації здійснення земельної реформи в 

Запорізькій області, вагомий внесок в реалізацію державної політики у галузі 
земельних відносин: 

 
Говорун 
Раїсу Василівну 

заступника начальника відділу 
бухгалтерського обліку та контролю 
обласного головного управління 
земельних ресурсів 
 

Елефтеріаді 
Тетяну Іванівну 

начальника відділу взаємодії з 
громадськістю та зв’язками із 
засобами масової інформації 
обласного головного управління 
земельних ресурсів 
 

Кириленка 
Олексія Федоровича 

начальника Великобілозерського 
районного відділу земельних ресурсів 

Чернавіну 
Олену Анатоліївну 

головного спеціаліста Запорізького 
міського управління земельних 
ресурсів 
 



 
 

 3. Нагородити цінним подарунком від голови обласної державної 
адміністрації: 
 
 3.1. Кращих ліцеїстів – відмінників навчання Запорізького обласного 
ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою «Захисник»: 
 
Жилу Семена учня 10 класу 

 
Міхна Віктора учня 11 класу, віце-сержанта, 

кандидата у майстри спорту, 
бронзового призера молодіжного 
чемпіонату світу з гирьового спорту 
 

Морозова Іллю учня  10 класу, віце-сержанта 
 

Проценка Павла учня  11 класу 
 

Самсоненка Антона учня  10 класу, учасника  художньої 
самодіяльності ліцею 

 
3.2. Директора Запорізького обласного театру юного глядача 

Шкляренка Віталія Миколайовича за особистий внесок у збереження та 
розвиток культури Запорізького краю, творчий пошук, вдосконалення 
культурно-дозвіллевої діяльності та з нагоди 50-річчя від дня народження. 
 
 
 4. Відзначити Подякою голови обласної державної адміністрації: 
 
 4.1. За значні досягнення у праці, високий професіоналізм і з нагоди 
Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 
обслуговування населення: 
 
Кириленка 
Сергія Ілліча 

головного інженера філії концерну 
«Міські теплові мережі» Хортиць- 
кого району 
 

Климчука 
Юрія Михайловича 

начальника цеху № 3 
КП «Водоканал» м. Запоріжжя 

Пічугіна 
Анатолія Сергійовича 

старшого майстра котельні 
експлуатаційної дільниці № 4  
ЗАТ «Бердянське підприємство 
теплових мереж» 
 



Савцова 
Ізосима Костянтиновича 

начальника КП «Виробниче 
ремонтно-експлуатаційне управління 
№ 4 м. Запоріжжя 
 

Стельмах 
Ольгу Петрівну 

заступника генерального директора 
КСП «Запоріжзеленгосп» 

 
 4.2. За сумлінну творчу роботу, досягнуті успіхи у навчанні й 
вихованні підростаючого покоління, впровадження інноваційних технологій 
переможців і лауреатів обласного конкурсу „Учитель року – 2006”: 
 
Ганошенко 
Сергія Анатолійовича  

вчителя хімії ліцею № 105 
Жовтневого району м. Запоріжжя 
 

Зубковську 
Марину Олександрівну        

вчителя німецької мови 
загальноосвітнього навчально-
виховного комплексу № 103 
Комунарського району м. Запоріжжя  
 

Момот  
Вікторію Іванівну                 

вчителя початкових класів 
загальноосвітнього навчального 
закладу І-Ш ступеня № 15  
м. Бердянська 
 

Циммерман 
Олену Володимирівну         
 

вчителя інформатики ліцею № 105 
Жовтневого району м. Запоріжжя 
 

Шматко  
Світлану Василівну              
 

вчителя географії багатопрофільного 
ліцею № 99 Хортицького району  
м. Запоріжжя   

 
 
 
 
 
Перший заступник голови  
обласної державної адміністрації                                                    О.Ч. Сін 
 
 


