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Про відзначення представників  
трудових колективів області 
 

Нагородити: 
 
1. Ювілейною медаллю “За розвиток Запорізького краю”: 
 
1.1. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку та 

підвищення кваліфікації лікарів, розроблення та впровадження нових методів 
лікування та профілактики захворювань , а також з нагоди 80-річчя 
Запорізької медичної академії післядипломної освіти: 
 
Шаповала  
Сергія Дмитровича 

проректора з навчальної роботи,  
доктора медичних наук, професора, 
заслуженого лікаря України  
  

 
1.2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди 

60-річчя від дня народження: 
 
Путівцева 
Бориса Івановича 
 

директора Великобілозерської 
дитячої музичної школи 

 
 1.3. За самовіддану працю і мужність під час ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, вагомий особистий внесок у вирішення завдань 
захисту населення, зразкове виконання громадських обов’язків і з нагоди 20-ї 
річниці аварії на Чорнобильській АЕС ліквідаторів наслідків аварії, 
керівників та активістів громадських організацій області: 
 
Балабуху 
Василя Павловича 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 

Білана 
Павла Антоновича 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 



  
Буряна 
Олексія Михайловича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС, 
1 категорії 
 

Бутенко 
Людмилу Григорівну 
 

голову Токмацької міської 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1987 році, 1 
категорії 
 

Бутенка 
Олександра Васильовича 
 

голову Запорізького обласного 
громадського об’єднання «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 1 
категорії 
 

Голуба 
Валерія Микитовича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Грачова 
Віктора Вікторовича 
 

голову Мелітопольської міської 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 1 
категорії 
 

Дудку 
Івана Миколайовича 
 

голову Розівської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1987 році, 1 
категорії 
 

Єрмакова 
Володимира Володимировича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Жарка 
Григорія Олексійовича 
 

голову Заводської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 2 
категорії 
 
 
 

Іщенка 
Василя Михайловича 
 

голову Гуляйпільської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 



аварії на ЧАЕС у 1986 році, 2 
категорії 
 

Коваленко 
Тетяну Федорівну 
 

голову Бердянської міської 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1987 році, 2 
категорії 
 

Кудрявцева  
Сергія Михайловича 
 

голову Жовтневої районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 1 
категорії 
 

Курила 
Володимира Олексійовича 
 

заступника голови Запорізького 
обласного громадського об’єднання 
«Союз Чорнобиль», ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС у 1987 році, 
2 категорії 
 

Лута 
Олександра Анатолійовича 
 

голову Куйбишевської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 1 
категорії 
 

Падалка 
Володимира Івановича 
 

голову Ленінської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 2 
категорії 
 

Пєгова 
Євгена Михайловича 
 

голову Запорізького обласного 
відділення Всеукраїнської 
громадської організації «Інваліди 
Чорнобиля», голову Запорізького 
міського громадського об’єднання  
«Чорнобильці Запоріжжя», 
ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 

Просвєтова 
Юрія Михайловича 
 

почесного голову Запорізького 
обласного громадського об’єднання 
«Союз Чорнобиль», ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році, 



1 категорії 
 

Чоколовець 
Зою Арсентіївну 
 

голову Комунарської  районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль», ліквідатора наслідків 
аварії на ЧАЕС у 1986 році, 2 
категорії 
 

Швельда 
Анатолія Михайловича 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 
 

 
          1.4. За значний особистий внесок у перемогу у Великій Вітчизняній 
війні, повоєнну відбудову народного господарства, активну участь в 
громадській роботі та з нагоди 61-річниці Перемоги: 
 
Бурмаку 
Василя Антоновича 

Героя Радянського Союзу,  
м. Запоріжжя 
 

Куща 
Григорія Свиридовича 

голову первинної ветеранської 
організації Новопетрівської сільської 
ради Бердянського району 
 

Рубанова 
Петра Якимовича 

Героя Радянського Союзу,  
м. Запоріжжя 
 

Світличного  
Михайла Яковича 

голову комісії по роботі з ветеранами 
війни та військової служби 
Запорізької районної ради ветеранів 
 

Тоцького 
Василя Івановича 

голову ради Пологівської районної 
організації інвалідів війни 

 
 

2. Почесною грамотою обласної державної адміністрації: 
  
 
 2.1. За багаторічну сумлінну працю в органах цивільної оборони, 
вагомі досягнення у професійній діяльності та високий професіоналізм:   
 
 
Гурина 
Івана Яковича 

начальника штабу цивільної оборони 
Бердянського торговельного 
морського порту 

 



 
 2.2. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у вирішення 

питань з профілактики травматизму: 
 

Іванову 
Ганну Юхимівну 
 

методиста учбової частини 
комунального підприємства 
«Запорізький обласний центр 
охорони праці» Запорізької обласної 
ради 

 
2.3. За плідну науково-практичну діяльність, високий професіоналізм і  

з нагоди 80-річчя Запорізької медичної академії післядипломної освіти 
працівників академії: 
 
Букіна 
Валерія Євгеновича 

кандидата медичних наук, доцента, 
завідувача кафедри медицини 
невідкладних станів 
 

Васюту 
Людмилу Миколаївну 
 

інженера І категорії 

Кузнєцову 
Любов Пилипівну 

доктора медичних наук, професора 
кафедри терапії і гастроентерології 
 

Лашкул 
Зінаїду Василівну 

кандидата медичних наук, асистента 
кафедри терапії, клінічної 
фармакології та ендокринології, 
заслуженого лікаря України 
 

Молодана 
Олександра Вікторовича 

кандидата медичних наук, доцента 
кафедри кардіології, хірургії серця, 
магістральних судин і 
трансплантології 
 

Островського 
Костянтина Володимировича 

кандидата медичних наук, асистента 
кафедри акушерства та гінекології 
 

Портуса 
Романа Михайловича 

доктора медичних наук, професора, 
завідувача кафедри топографічної 
анатомії, оперативної хірургії і 
загальної патології  
 

Протак 
Ніну Іванівну 
 

завідуючу гуртожитком 



Рязанова 
Дмитра Юрійовича 

кандидата медичних наук, доцента 
кафедри хірургії з курсом гнійно-
септичної хірургії 
 

Терещенко 
Тамару Михайлівну 
 

начальника відділу кадрів 
 

Ткаченко 
Ольгу Віталіївну 

кандидата медичних наук, асистента 
кафедри терапії, клінічної 
фармакології та ендокринології 
 

 
2.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм і з нагоди 

50-річчя від дня народження Худич Тетяну Іванівну, начальника відділу 
бухгалтерського обліку та звітності управління праці та соціального захисту 
населення Чернігівської районної державної адміністрації. 
 

2.5. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомі досягнення в 
охороні державного кордону та з нагоди 5-ї річниці створення Бердянського 
прикордонного загону: 
 
Адамовича 
Івана Олександровича 
 

майора 

Білоуса 
Олександра Михайловича 
 

майора 

Зібаєва 
Віктора Геннадійовича 
 

підполковника запасу 

Марченка 
Євгена Єгоровича 

службовця 

 
 2.6. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у 
розвиток фізичної культури й спорту Запорізької області та з нагоди 85-річчя 
від дня народження: 
 
 
Дудіна 
Володимира Олексійовича 
 

ветерана Великої Вітчизняної війни 

 
 2.7.  За сумлінне виконання службових обов’язків і з нагоди 8-ї 

річниці створення Державного департаменту України з питань виконання 



покарань працівників      управління    Державного    департаменту    України  
з питань виконання покарань у Запорізькій області: 
 
Карачуєва 
Олександра Олександровича 

старшого лейтенанта внутрішньої 
служби, заступника командира 
міжобласного підрозділу спеціаль-
ного призначення 
 

Пересунька 
Олександра Миколайовича 

полковника внутрішньої служби, 
заступника начальника Вільнян-
ського слідчого ізолятора 
 

Петренка 
Олега Васильовича 

старшого лейтенанта внутрішньої 
служби, начальника відділу нагляду 
та безпеки Бердянської виправної 
колонії 
 

Трушицина 
Ігоря Анатолійовича 

підполковника внутрішньої служби, 
виконуючого обов’язки першого 
заступника начальника управління 
 

Чернова 
Геннадія Вікторовича 

старшого прапорщика внутрішньої 
служби, молодшого інспектора 
відділу нагляду та безпеки 
Веселівської виправної колонії 

 
 2.8. За  сумлінну працю з розвитку освіти і науки, вагомий  внесок  у 
справу підготовки висококваліфікованих спеціалістів, плідну науково-
педагогічну діяльність та з нагоди 45-річчя від дня народження: 
 
Тимченка 
Сергія Михайловича 
 

ректора Запорізького національного 
університету 

 
2.9. За високий професіоналізм, вагомий внесок у вирішення питань з 

 профілактики травматизму та з нагоди 10-річчя від дня створення 
підприємства:  
 
Трудовий колектив комунального 
підприємства «Запорізький обласний 
центр охорони праці» Запорізької 
обласної ради 

 

 
  
 2.10. За багаторічну сумлінну працю, вагомий внесок у підготовку 



медичних кадрів, високий професіоналізм і з нагоди Дня медичного 
працівника: 
 
Гусакову 
Людмилу Володимирівну 

доцента кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології Запорізького 
державного медичного університету 
 

Рижова 
Олексія Анатолійовича 

завідувача кафедри медичної та 
фармацевтичної інформатики і 
новітніх технологій Запорізького 
державного медичного університету 
 

 
 2.11. За багаторічну сумлінну працю, значні досягнення в реалізації 
державної       соціальної         політики   та   високий     професійний  рівень: 
 
Гончаренко 
Галину Андріївну 

заступника начальника головного 
управління праці та соціального 
захисту населення Запорізької 
обласної державної адміністрації 
 

 
 2.12. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної  політики 
соціального захисту ветеранів і з нагоди Дня Перемоги: 
 
Краєву 
Аллу Іванівну 

голову первинної ветеранської 
організації,   с. Преображенка 
Оріхівського району Запорізької 
області 
 

Кулинича 
Антона Івановича 

голову первинної ветеранської 
організації інвалідів,  м. Оріхів 
Запорізької області 
 

 
 2.13. За самовіддану працю і мужність під час ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС, вагомий особистий внесок у вирішення завдань 
захисту населення, зразкове виконання громадських обов’язків і з нагоди 20-ї 
річниці аварії на Чорнобильській АЕС ліквідаторів наслідків аварії, 
керівників та активістів громадських організацій області: 
 
Барського 
Станіслава Євгеновича 
 

голову виконкому Запорізького 
обласного громадського об’єднання 
«Союз Чорнобиль», ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС, 2 категорії 



 
Бахаєва 
Ігоря Махмудовича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 

Горпинича 
Бориса Борисовича 
 

заступника голови Гуляйпільської 
районної громадської організації 
«Союз Чорнобиль», ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році, 
2 категорії 
 

Дудлей 
Аллу Ярославівну 
 

голову Енергодарської міської 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль» 
 

Куліша 
Івана Івановича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1988 році, 1 категорії 
 

Лебідя  
Сергія Петровича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 
 

Монастирного 
Олександра Анатолійовича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1987 році, 3 категорії 
 

Назаренко 
Ярославу Михайлівну 
 

голову Михайлівської районної 
громадської організації «Союз 
Чорнобиль» 
 

Олійник 
Інну Прокопівну 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Павелка 
Анатолія Олександровича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Перова 
Сергія Сергійовича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1987 році, 2 категорії 
 

Першину 
Людмилу Панасівну 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Попова 
Анатолія Миколайовича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1987 році, 2 категорії 
 



Попова 
Віталія Борисовича 
 

заступника голови Запорізького 
обласного громадського об’єднання 
«Союз Чорнобиль», ліквідатора 
наслідків аварії на ЧАЕС у 1986 році, 
1 категорії 
 

Савченка 
Володимира Федоровича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 
 

Сафонову 
Тетяну Анатоліївну 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Сидорську 
Наталію Георгіївну 
 

головного бухгалтера Запорізького 
обласного громадського об’єднання 
«Союз Чорнобиль» 
 

Супруна 
Валентина Олександровича 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 1 категорії 
 

Тітову 
Валентину Борисівну 
 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 
 

Хачаянца 
Михайла Григоровича 

ліквідатора наслідків аварії на ЧАЕС 
у 1986 році, 2 категорії 
 

 
 2.14. За активну роботу з організації ветеранського руху, вагомий 
особистий внесок у патріотичне виховання молоді та з нагоди Дня Перемоги: 
 
Пересипкіна 
Дмитра Федоровича 

голову Михайлівської районної ради 
ветеранів війни і праці  
 

 
 2.15. За  багаторічну сумлінну працю, досягнення високих результатів у 
роботі, вагомий  внесок  у розвиток освіти Запорізької області та з нагоди 70-
річчя від дня народження: 
 
 
Зарубу 
Світлану Петрівну 
 

методиста кафедри теорії та 
методики виховання  Запорізького 
обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти 

 
          2.16. За значний особистий внесок у перемогу в Великій Вітчизняній 
війні, повоєнну відбудову народного господарства, активну участь у 



громадській роботі та з нагоди 61-річниці Перемоги: 
 
Баранову 
Нінель Климентівну 

голову первинної ветеранської 
організації ЖЕД-45 Хортицького 
району, м. Запоріжжя 
 

Вельцива 
Івана Мироновича 

голову комісії районної ради 
ветеранів Приазовського району 
 

Голду 
Івана Леонтійовича 

керівника волонтерського центру 
Великобілозерського району 
 

Голембовського 
Леоніда Никодимовича 

голову комісії по роботі з молоддю 
ВАТ «Запоріжтрансформатор», 
м. Запоріжжя 
 

Горського 
Михайла Павловича 

голову первинної ветеранської 
організації управління освіти,  
м. Мелітополь 
 

Диріну 
Клавдію Федорівну 

голову комісії по роботі з ветеранами 
війни та військової служби 
Михайлівського району 
 

Капітонова 
Володимира Миколайовича 

члена комісії по роботі з ветеранами 
війни та військової служби 
Мелітопольського району 
 

Ковбасу 
Івана Григоровича 

голову первинної ветеранської 
організації райагробуду Веселів-
ського району 
 
 

Косицького 
Володимира Панасовича 

голову первинної ветеранської 
організації управління освіти,  
м. Енергодар 
 

Максимова 
Петра Павловича 

члена ради районної організації 
ветеранів, волонтера Вільнянського 
району 
 

Небабу 
Андрія Панасовича 
 

члена президії ради районної 
організації ветеранів Чернігівського 
району 
 



Новікова 
Никанора Михайловича 

голову комісії по роботі з ветеранами 
війни та військової служби 
Комунарського району, м. Запоріжжя 
 

Однодворця 
Семена Кузьмича 

керівника районного волонтерського 
центру Приморського району 
 

Осадчого 
Івана Григоровича 

голову ревізійної комісії обласної 
організації інвалідів, м. Запоріжжя 
 

Осипенка 
Михайла Трохимовича 

голову первинної ветеранської 
організації смт Комишуваха 
Оріхівського району 
 

Ручку 
Олександра Михайловича 

члена президії ради районної 
організації ветеранів Токмацького 
району 
 

Сомка 
Віктора Івановича 

члена президії ради районної 
організації ветеранів, волонтера 
Якимівського району 
 

Стельмаченка 
Андрія Никифоровича 

голову первинної ветеранської 
організації ТОВ «Завод продтоварів», 
м. Бердянськ 
 

Трояна 
Івана Єфимовича 
 

члена президії ради районної 
організації ветеранів Ново- 
миколаївського району 
 

Чучка 
Петра Захаровича 

голову первинної ветеранської 
організації заводу сільгоспмашин 
Гуляйпільського району 
 

 
          2.17. За багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 
активну громадську позицію та з нагоди Міжнародного Дня медичної сестри: 
 
Вершняк 
Валентину Дмитрівну 

медичну палатну сестру комунальної 
установи «Токмацька центральна 
районна лікарня» 
 

Заворотинську 
Ларису Василівну 
 

старшу медичну сестру відділення 
новонароджених пологового будинку 
№ 3, м. Запоріжжя 



 
Кадушкіну 
Людмилу Василівну 
 

медичну перев’язувальну сестру 
хірургічного відділення комунальної 
установи «Міська багатопрофільна 
дитяча лікарня № 5», м. Запоріжжя 
 

Ковальову 
Ірину Миколаївну 
 

головну медичну сестру дитячої 
поліклініки № 3, м. Запоріжжя 

Костіну 
Людмилу Віталіївну 
 

медичну сестру кабінету інфекційних 
захворювань Мелітопольської 
поліклініки № 1 
 

Марченко 
Олену Миколаївну 
 

старшу медичну сестру обласного 
центру діагностики, лікування та 
профілактики гастроентерологічних 
захворювань комунальної установи 
«Запорізька обласна клінічна 
лікарня» 
 

Нагорну 
Галину Миколаївну 
 

старшу медичну сестру міського 
протитуберкульозного диспансеру 
№ 3 
 

Стойчеву 
Галину Павлівну 
 

медичну сестру анонімного кабінету 
Мелітопольського міжрайонного 
центру профілактики та боротьби зі 
СНІДом 
 

Стрельцову 
Людмилу Іванівну 
 
 
 

головну медичну сестру Бердянської 
міської багатопрофільної лікарні 

Сущенко 
Любов Олександрівну 
 

акушерку Нововодянської 
амбулаторії Кам’янсько-Дніпровської 
центральної районної лікарні 
 

 
  

3. Нагородити цінним подарунком від голови обласної державної 
адміністрації: 
 



 3.1. За значний особистий внесок у перемогу в Великій Вітчизняній 
війні, повоєнну відбудову народного господарства, активну участь у 
громадській роботі та з нагоди 61-річниці Перемоги: 
 
Матюхова 
Дмитра Пилиповича 

керівника секції Розівської районної 
ради ветеранів 
 

Саханицького 
Всеволода Петровича 

голову первинної ветеранської 
організації ВАТ «Південдизельмаш»,  
м. Токмак 
 

Соколенка 
Іллю Степановича 

члена президії Кам’янсько-
Дніпровської районної ради ветеранів 
 

Столяра 
Леоніда Федоровича 

керівника волонтерського центру 
Василівської районної ради ветеранів 
 

Суржик 
Катерину Митрофанівну 

заступника голови первинної 
ветеранської організації смт Куйби-
шеве, Куйбишевського району 
 

Тарасцова 
Михайла Васильовича 

голову первинної ветеранської 
організації ВАТ «Запоріжкокс» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Голова обласної  
державної адміністрації                                                               Є.А. Червоненко 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


