
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

 

 

 

Про нагородження переможців 

районного огляду-конкурсу з 

питань охорони праці 
 

 

Відповідно до Положення про проведення районного огляду-конкурсу з 

питань охорони праці, затвердженого розпорядженням заступника голови 

районної у місті ради від 18 лютого 2015 року № 12-р „Про проведення 

районного огляду-конкурсу з питань охорони праці у 2015 році”, згідно з 

рішенням районної оглядової комісії з проведення огляду-конкурсу з питань 

охорони праці та підведення його підсумків щодо визначення переможців за 

підсумками 2015 року (протокол засідання комісії від 29 січня 2016 року), 

керуючись ст. 34, 55, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”: 

 

1. Нагородити Почесною грамотою Новозаводської районної у                 

м. Чернігові ради та виконавчого комітету за перемогу в районному огляді-

конкурсі з питань охорони праці у 2015 році колективи: 
 

серед підприємств І групи – ТОВ „Чернігівське РСУ (директор       

Замокін С.В.); 
 

серед підприємств ІІ групи – приватне виробничо-торговельне 

підприємство „ДЖІ-ЕН-ЕЛ” (директор Логінова Л.В.); 

серед підприємств ІІІ групи – ПАТ „Будіндустрія” (директор      

Авраменко Л.М.);  
 

серед підприємств ІV групи – ПрАТ Чернігівська швейна фабрика 

„Елегант” (директор Романовська Н.О.); 
 

серед підприємств V групи – комунальний енергогенеруючий підрозділ  

„Чернігівська теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова” (директор 

Киричок В.Ф.). 
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2. Нагородити Почесною грамотою Новозаводської районної у                 

м. Чернігові ради та виконавчого комітету за високі результати в районному 

огляді-конкурсі з питань охорони праці у 2015 році колективи: 
 

серед підприємств І групи – ПрАТ „Чексіл-автосервіс” (голова правління 

Климко С.М.);  
 

серед підприємств ІІ групи – ТОВ „Десна АС” (директор            

Авраменко В.М.); 
 

серед підприємств ІІІ групи – ПАТ „Завод металоконструкцій та 

металооснастки” (голова правління Євсієнко В.О.); 
 

серед підприємств ІV групи – виробничий підрозділ Чернігівська 

дистанція колії регіональної філії „Південно-західна залізниця” ПАТ 

„Українська залізниця” (начальник Яковчук С.П.); 
 

серед підприємств V групи – ПрАТ „КСК „Чексіл” (директор     

Рощинський О.В.).  

 

3. За активну участь у проведенні районного огляду-конкурсу з питань 

охорони праці у 2015 році оголосити Подяку голови Новозаводської районної у                 

м. Чернігові ради колективам:  
 

ПП „Автоера” (директор Гребінник С.Л.); 
 

ТОВ „Верхолаз” (директор Полікарчук О.Л.); 
 

ТОВ „Чернігів Продакшен ЛТД” (директор Дуля С.І.); 
 

ДО „Комбінат „Айстра” Державного агентства резерву України 

(начальник Гречко В.В.); 
 

ДП ТОВ „Девелопмент Макс ЛЛС” „Автоінвестстрой-Чернігів” 

(директор Сезончик С.В.); 
 

ПАТ „Чернігівський інструментальний завод” (голова правління    

Барбаш С.В.); 
 

ПАТ „Чернігівська макаронна фабрика” (голова правління     

Кондратенко В.М.); 
 

Відокремлений підрозділ „Чернігівські магістральні електричні мережі” 

ДП „Національна енергетична компанія „Укренерго” (директор Боровик Ю.О.); 
 

Комунальне підприємство „Новозаводське” Чернігівської міської ради 

(начальник Николенко В.М.); 
 

Філія „Чернігівська ДЕД” ДП „Чернігівський облавтодор” (начальник 

Харченко О.В.); 
 

Комунальне підприємство „ЖЕК-13” Чернігівської міської ради 

(начальник Онищенко В.С.); 
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ПАТ „Продовольча компанія „Ясен” (голова правління Попело А.В.); 
 

Виробничий підрозділ моторвагонне депо Чернігів регіональної філії 

„Південно-західна залізниця” ПАТ „Українська залізниця” (начальник 

Дерев’янко В.В.); 
 

ПАТ „Базис” (голова правління Склярець А.В.); 
 

Комунальний лікувально-профілактичний заклад Чернігівська обласна 

психоневрологічна лікарня (головний лікар Ященко В.І.). 

 

4. Виплатити грошову премію за поданням керівників підприємств і 

організацій району, які визнані переможцями районного огляду-конкурсу з 

питань охорони праці у 2015 році та досягли високих результатів з охорони 

праці, наступним працівникам: 

4.1. ТОВ „Чернігівське РСУ”:  

– Райському Володимиру Васильовичу – електрозварнику ручного 

зварювання 5 розряду, 140 грн; 

– Поньці Миколі Григоровичу – бетоняру 3 розряду, 140 грн; 

– Олексійченку Володимиру Пантелеймоновичу – формувальнику 

залізобетонних виробів та конструкцій 3 розряду, 140 грн; 

– Цикорі Геннадію Михайловичу – електрозварнику на автоматичних та 

напівавтоматичних машинах 3 розряду, 140 грн; 

– Цикорі Олегу Михайловичу – формувальнику залізобетонних виробів та 

конструкцій 2 розряду, 140 грн; 

4.2.  Приватне виробничо-торгівельне підприємство „ДЖІ-ЕН-ЕЛ”: 

– Ходіновій Світлані Миколаївні – інженеру з охорони праці, 300 грн; 

– Дощіцину Володимиру Васильовичу – головному інженеру, 300 грн; 

– Сергієнку Миколі Васильовичу – головному механіку, 300 грн. 

4.3. ПАТ „ Будіндустрія”: 

– Лисиці Тетяні Миколаївні – начальнику відділу охорони праці,         

1200 грн. 

4.4. ПрАТ Чернігівська швейна фабрика „Елегант”:  

– Юрченко Раїсі Федорівні – інженеру з охорони праці, 1400 грн. 

4.5. Комунальний енергогенеруючий підрозділ „Чернігівська 

теплоелектроцентраль” ТОВ фірми „ТехНова”: 

– Ващенку Дмитру Григоровичу – інженеру з охорони праці, 400 грн; 

– Лещуку Олександру Віталійовичу – інженеру з охорони праці, 400 грн; 

– В’язану Юрію Івановичу – майстру дільниці хімічного цеху, 250 грн; 

– Суслу Володимиру Олександровичу – майстру дільниці ремонтно-

будівельного цеху, 250 грн; 

– Мойсеєнку Ігорю Володимировичу – майстру дільниці паливно-

транспортного цеху, 250 грн; 

– Безталанному Олександру Олександровичу – начальнику зміни 

котлотурбінного цеху, 250 грн. 

4.6. ПрАТ „Чексіл-автосервіс”: 
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– Шкірі Вадиму Станиславовичу – інженеру з охорони праці, 400 грн. 

4.7. ТОВ „Десна АС”: 

– Ворожбиту Олександру Анатолійовичу – інженеру з охорони праці, 

400 грн. 

4.8. ПАТ „Завод металоконструкцій та металооснастки”: 

– Калекусту Валентину Миколайовичу – старшому майстру збиральної 

дільниці № 2, 200 грн; 

– Ніколаєнку Сергію Ігоревичу – старшому майстру заготівельної 

дільниці, 200 грн. 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                                  О.А. Атрощенко 
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Розпорядження підготував:  

 

Начальник відділу праці управління 

праці та соціального захисту 

населення районної у місті ради                                                       Є.Є. Федориніч 

 

Погоджено: 

 

Заступник голови районної у місті ради 

з питань діяльності виконавчих органів  

ради - керуючий справами виконкому                                             С.О. Личак 

 

Начальник управління праці та  

соціального захисту населення  

районної у місті ради                                                                         І.П. Марчук 

 

Заступник начальника фінансового 

управління – начальник бюджетного  

відділу районної у місті ради                                                            А.Г. Коваль 

 

Завідувач відділу обліку та звітності  

районної у місті ради                                                                         Н.Ф. Кузюра 

 

Завідувач загального відділу районної 

у місті ради                                                                                          Н.В. Камінська 

 

Заступник завідувача відділу кадрової та 

юридичної роботи районної у місті ради                                        М.О. Колмакова 

 

 

 

 

 

ФЄ 07 08.02.2016 р.    


