УКРАЇНА

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
голови обласної державної адміністрації
№ 37-к

02.03.2006
Про відзначення представників
трудових колективів області
Нагородити:
1. Ювілейною медаллю “За розвиток Запорізького краю”:

1.1. За багаторічну плідну працю та вагомий внесок в стабілізацію
роботи підприємств та організацій Запорізької області Лейка Анатолія
Андрійовича, заступника голови Запорізької обласної організації профспілки
працівників енергетики та електротехнічної промисловості України.
1.2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу
підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну
діяльність і з нагоди 75-річчя створення Запорізького державного
педагогічного інституту та 20-ї річниці створення університету працівників
Запорізького національного університету :
Бичковського
Олексія Петровича

професора,
завідувача
цивільного права

кафедри

Тамурова
Юрія Миколайовича

професора кафедри математичного
моделювання

Тихомирова
Володимира Миколайовича

професора,
завідувача
зарубіжної літератури

кафедри

1.3. За вагомий особистий внесок у розвиток історії Запорізького краю,
сумлінну працю та з нагоди 20-річчя створення історико-археологічного
музею-заповідника та 70-річчя від дня народження Михайлова Бориса
Дмитровича – директора історико-археологічного музею-заповідника
«Кам’яна Могила».

1.4. За значні досягнення в службовій діяльності, високий
професіоналізм, ініціативу і наполегливість та з нагоди 14-ї річниці від дня
створення Служби безпеки України
Шаніна
Сергія Івановича

полковника,
начальника
відділу
Управління Служби безпеки України
в Запорізькій області

2. Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
2.1. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу
підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-педагогічну
діяльність і з нагоди 75-річчя створення Запорізького державного
педагогічного інституту та 20-ї річниці створення університету працівників
Запорізького національного університету :
Борю
Сергія Юрійовича

доцента,
завідувача
кафедри
інформаційних технологій

Волкова
Володимира Петровича

завідувача кафедри, проректора з
науково-педагогічної роботи

Давлєтова
Олександра Рашидовича

доцента кафедри всесвітньої історії
України

Дітькову
Світлану Юріївну

доцента
кафедри
літератури

Добруна
Анатолія Павловича

доцента
кафедри
твердотільної
електроніки та мікроелектроніки

Єрмолаєва
Вадима Анатолійовича

доцента кафедри
технологій

Колєсник
Ірину Григорівну

доцента кафедри теорії та практики
перекладу

Короля
Олександра Петровича

завідувача
кафедри
майстерності

Кутідзе
Людмилу Сергіївну
Лепського

зарубіжної

інформаційних

акторської

доцента, завідувача кафедри теорії
та практики менеджменту
доцента,
декана
факультету

Максима Анатолійовича

соціології та управління, завідувача
кафедри соціології

Ляха
Віктора Олексійовича

професора,
завідувача
кафедри
ботаніки та генетики рослин

Максишко
Наталію Костянтинівну

доцента
кафедри
кібернетики

економічної

Малікова
Миколу Васильовича

професора,
декана
фізичного виховання

факультету

Пахомову
Тетяну Олександрівну

професора,
завідувача
кафедри
методики викладання філологічних
дисциплін
і
міжкультурної
комунікації

Почерніну
Олену Олександрівну

доцента кафедри
психології

Селіверстову
Надію Іванівну

директора Нікопольського інституту
ЗНУ

Стеганцеву
Поліну Георгіївну

доцента
геометрії

Стрюкову
Надію Олексіївну

доцента
філології

кафедри

романської

Стуліну
Євгенію Володимирівну

доцента
філології

кафедри

романської

Томіліну
Галину Яківну

доцента кафедри російської мови

Уділову
Тетяну Миколаївну

доцента
філології

кафедри

романської

Хайдукову
Тетяну Володимирівну

старшого
філології

викладача

германської

Хом’як
Тамару Володимирівну
Шаму
Ірину Миколаївну

доцента
кафедри
літератури
доцента
кафедри
філології

педагогіки

кафедри

алгебри

та

та

української
англійської

Шапкіну
Олександру Миколаївну

доцента
кафедри
методики
викладання філологічних дисциплін
і міжкультурної комунікації

Яновського
Олександра Сергійовича

доцента
кафедри
твердотільної
електроніки та мікроелектроніки

2.2. За ліквідацію наслідків складних погодних умов в Запорізькій
області працівників ВАТ «Запоріжжяобленерго»:
Гриньова
Пилипа Пилиповича

тракториста автоколони № 1

Заська
Віталія Володимировича

електромонтера розподільчих мереж
Михайлівського району електричних
мереж

Зайця
Євгена Григоровича

електромонтера розподільчих мереж
Мелітопольського району електричних мереж

Зикова
Григорія Гавриловича

водія автоколони № 2

Коконоса
Андрія Вікторовича

електромонтера
Запорізьких
високовольтних електричних мереж

Павлюка
Олександра Романовича

електромонтера розподільчих мереж
Веселівського району електричних
мереж

Савеленка
Віктора Олександровича

електромонтера з випробувань та
вимірювань Запорізьких міських
електричних мереж

Тітова
Сергія Анатолійовича

електрослюсаря
Кам’янськоДніпровського району електричних
мереж

Чулака
Григорія Олексійовича
Шляніна
Василя Миколайовича

електромонтера
Вільнянського
району електричних мереж
водія автопідйомника Запорізького
району електричних мереж

2.3. За сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з
нагоди Міжнародного жіночого дня 8 березня працівників апарату та
структурних підрозділів обласної державної адміністрації:
Ваняікіну
Юлію Арістокліївну

головного
управління
спорту

спеціаліста
відділу
у справах молоді та

Горідько
Марію В’ячеславівну

заступника начальника управління з
питань внутрішньої політики та
інформації

Городиську
Ольгу Іванівну

головного
спеціаліста
інспекції
державного технічного нагляду

Гречаник
Ірину Олександрівну

начальника
відділу
управління праці та
захисту населення

Давидову
Олену Василівну

заступника начальника управління
головного управління економіки

Дмитрук
Аллу Михайлівну

спеціаліста I категорії відділу
виконавчого апарату Запорізької
обласної ради

Жарік
Людмилу Михайлівну

головного
спеціаліста
головного
управління
промислового розвитку

Згурську
Оксану Вікторівну

завідуючу сектором служби у справах
неповнолітніх

Здовбіцьку
Ельфію Сальманівну

спеціаліста I категорії централізованої бухгалтерії управління охорони
здоров’я

Калугіну
Олену Володимирівну

начальника відділу головного
фінансового управління

Катернюк
Юлію Володимирівну

заступника начальника інспекції
якості та формування
сільськогосподарської продукції

головного
соціального

відділу
агро-

Кононенко
Інну Миколаївну

завідуючу юридичним відділом
виконавчого апарату Запорізької
обласної ради

Леонову
Ларису Миколаївну

головного спеціаліста управління
зовнішніх зносин та
зовнішньоекономічної діяльності

Мулл
Світлану Іванівну

начальника відділу головного
управління промисловості та
розвитку інфраструктури

Оляніну
Олександру Павлівну

радника голови Запорізької обласної
ради

Омельченко
Ольгу Кіндратівну

заступника начальника управління
містобудування, архітектури та
житлово-комунального господарства

Пацеру
Ганну Володимирівну
Рогожкіну
Тамару Дмитрівну

головного бухгалтера централізованої
бухгалтерії при управлінні культури і
туризму
заступника начальника відділу
управління капітального будівництва

Фурсенко
Тетяну Володимирівну

начальника відділу Державного
архіву Запорізької області

Хіврич
Валентину Володимирівну

головного спеціаліста відділу освіти і
науки управління освіти і науки

Яворську
Ольгу Олександрівну

головного спеціаліста-секретаря
комісії техногенно-екологічної
безпеки та надзвичайних ситуацій
управління надзвичайних ситуацій та
у справах захисту населення від
наслідків Чорнобильської катастрофи

2.4. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у справу
соціального захисту населення, сприяння реалізації соціальної політики
держави та з нагоди 50-річчя від дня народження та 10-річчя перебування на
державній службі Коршунову Надію Володимирівну, начальника відділу
бухгалтерського обліку та звітності, головного бухгалтера управління праці

та соціального
адміністрації.

захисту населення

Приморської районної державної

2.5. За значні успіхи у справі виховання юних науковців, залучення їх
до науково-дослідницької роботи та з нагоди 15-ї річниці створення
обласного відділення Малої академії наук України:
Арабаджи
Олену Семенівну

кандидата
географічних
наук,
проректора Мелітопольського державного педагогічного університету

Долю
Віктора Семеновича

доктора
фармацевтичних
наук,
професора Запорізького державного
медичного університету

Онуфрієнка
Володимира Михайловича

доктора фізико-математичних наук,
професора
Запорізького
національного технічного університету

Тощева
Геннадія Миколайовича

кандидата історичних наук, доцента
Запорізького
національного
університету
учителя української мови і літератури
обласного інтернату «Запорізький
Січовий колегіум»

Чеховську
Людмилу Йосипівну

2.6. За сприяння розвитку фермерства та значний внесок у збільшення
виробництва сільськогосподарської продукції:
Бузова
Олександра Олексійовича

голову Куйбишевської
асоціації фермерів

районної

Звірко
Галину Павлівну

голову Запорізької районної асоціації
фермерів

Компанієць
Надію Петрівну

голову Токмацької районної асоціації
фермерів

Спесивцева
Сергія Афанасійовича

директора Запорізького відділення
Укрдержфонду
підтримки
фермерських господарств

Шевченка
Валерія Олексійовича

голову
Василівської
асоціації фермерів

районної

2.7. За сумлінну працю, вагомі досягнення у професійній діяльності та з
нагоди 50-річчя від дня народження Драздович Марину Володимирівну –
першого заступника начальника головного управління – начальника
управління головного управління економіки облдержадміністрації.
2.8. За значні досягнення у праці, високий професіоналізм та з нагоди
Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового
обслуговування
населення
працівників
підприємств
побутового
обслуговування населення:
Висоцьку
Нінель Георгіївну

голову правління ЗАТ «Ремонтник»

Роззуваєву
Таїсію Миколаївну
Сидорову
Тетяну Дмитрівну

директора ЗАТ «Новость»

Чорну
Інгу Валеріївну

приватного підприємця

Шулежко
Світлану Олександрівну

заступника директора ВАТ «Раміта»

директора ЗАТ «Сауна»

2.9. За багаторічну сумлінну працю, досягнуті успіхи у професійній
діяльності та з нагоди 65-річчя від дня народження Секіринського
Олександра Михайловича – методиста обласного інституту післядипломної
педагогічної освіти.
2.10. За значні досягнення в службовій діяльності, високий
професіоналізм, ініціативу і наполегливість та з нагоди 14-ї річниці від дня
створення Служби безпеки України
Бухала
Олександра Івановича
Свистуна
Григорія Григоровича

полковника,
начальника
відділу
Управління Служби безпеки України
в Запорізькій області
полковника,
начальника
відділу
Управління Служби безпеки України
в Запорізькій області

2.11. За зразкове виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм та з нагоди 14-ї річниці від дня створення внутрішніх військ

МВС України
гарнізону:

військовослужбовців

внутрішніх

військ

Баранова
Романа Олександровича

капітана

Богдана
Валентина Івановича

підполковника

Вінницького
Олега Васильовича

старшого прапорщика

Ганжу
Олександра Васильовича

капітана

Гончарова
Кирила Миколайовича

майора

Железнову
Катерину Василівну

службовця

Компанійця
Івана Сергійовича

прапорщика

Ларіна
Андрія Олександровича

підполковника

Матаєва
Руслана Павловича

майора

Матейчука
Миколу Миколайовича

старшого прапорщика

Мешкова
Сергія Миколайовича

майора

Фаль
Валентину Володимирівну

службовця

Запорізького

2.12. За значний особистий внесок у ліквідацію наслідків аварії на
Чорнобильській АЕС, вагомі результати в професійній діяльності,
розроблення та впровадження нових методів лікування й діагностики
захворювань, багаторічну сумлінну працю та високий професіоналізм:

Каширіна
Володимира Олександровича

кандидата медичних наук, асистента
кафедри
оториноларингології
Запорізької
медичної
академії
післядипломної освіти

Поталова
Сергія Олександровича

кандидата медичних наук, асистента
кафедри медицини невідкладних
станів Запорізької медичної академії
післядипломної освіти

2.13. За зразкове виконання службових обов’язків, високий
професіоналізм та з нагоди 14-ї річниці від дня створення внутрішніх військ
МВС України військовослужбовців військової частини 3042:
Воронкова
Едуарда Петровича

майора, коменданта об’єкта

Окружка
Євгена Миколайовича

підполковника,
командира частини

Полегенького
Юрія Вікторовича

прапорщика, старшого інструктора
(снайпера) взводу спеціального
призначення

Рубана
Юрія Григоровича

підполковника,
командира частини
роботи

заступника

заступника
з виховної

2.14. За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових
обов’язків та з нагоди 20-річчя перебування на посаді
Лутацького
Петра Григоровича

завідувача
господарства
Запорізького центру перепідготовки
і
підвищення
кваліфікації
працівників
органів
державної
влади,
органів
місцевого
самоврядування,
керівників
державних підприємств, установ та
організацій

2.15. За вагомий особистий внесок в надання медичної допомоги під
час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, високу професійну майстерність,
багаторічну сумлінну працю та з нагоди 20-ї річниці Чорнобильської

катастрофи медичних працівників, які брали участь в ліквідації наслідків
аварії в 1986-1987 рр.:
Діденка
Едуарда Арсентійовича

лікаря-нарколога обласного наркологічного
диспансеру

Кулигіну
Людмилу Миколаївну

лікаря-бактеріолога
бактеріологічної
лабораторії
комунальної
установи
„Обласна інфекційна клінічна лікарня”

Песецького
Ігоря Миколайовича

масажиста фізіотерапевтичного відділення
СТМО „Психіатрія”

Джос
Олену Миколаївну

старшу медичну сестра
відділення Токмацької ЦРЛ

Супрун
Людмилу Василівну

медичну сестру комунальної установи
„Запорізька обласна клінічна лікарня”

Герасімова
Віталія Віталійовича

дільничного
лікаря-терапевта
другого
територіального відділення поліклініки
комунальної установи „Бердянська міська
лікарня”

Кіссу
Юрія Валентиновича

завідувача відділу охорони здоров’я
виконавчого комітету Бердянської міської
ради

Харю
Олександра Миколайовича

завідувача відділення комунальної гігієни
Запорізької міської санепідемстанції

Савельєву
Клавдію Петрівну

лаборанта
клініко-діагностичної
лабораторії
комунальної
установи
„Центральна поліклініка № 1 Хортицького
району”

Вінника
Леоніда Івановича

акушера-гінеколога
гінекологічного
відділення
комунальної
установи
„Пологовий будинок №1”

Сербіна
Володимира Георгійовича

лікаря комунальної установи
„Міська
клінічна лікарня екстреної та швидкої
медичної допомоги м. Запоріжжя”

Іванову

лікаря-дозиметриста комунальної установи

інфекційного

Тетяну Миколаївну

Перший заступник голови
обласної державної адміністрації

„Міська клінічна лікарня екстреної та
швидкої медичної допомоги м. Запоріжжя”

О.Ч. Сін

