
 

УКРАЇНА 
 

НОВОЗАВОДСЬКА   РАЙОННА  У  М. ЧЕРНІГОВІ  РАДА 

  

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 

          

                                     
 

 

 

 

 

1. Нагородити Почесною грамотою районної у місті ради та виконавчого 

комітету зі здійсненням виплати грошової винагороди в розмірі 248,45  гривень 

кожному за рахунок коштів, передбачених кошторисом районної у місті ради на 

2018 рік, відповідно до Положення про Почесну грамоту Новозаводської 

районної у м.Чернігові ради та виконавчого комітету, затвердженого рішенням 

виконавчого комітету районної у місті ради від 14 травня 2007 року № 94 (зі 

змінами): 

1.1. За сумлінну працю, зразкове виконання трудових обов’язків та           

з нагоди свята – Дня працівників суду: 

 

Андрушко 

Тетяну 

Григорівну  

- прес-секретаря Новозаводського районного суду 

міста Чернігова; 

 

 

Бєляєва 

Сергія 

Івановича  

 

- 

 

 

 

водія Новозаводського районного суду міста 

Чернігова; 

 

   

Губар  -   робітника  Новозаводського  районного суду  міста  

Володимира     Чернігова; 

Ігнатовича 

 

Сандул  -   оператора  компʼютерного  набору Новозаводського   

Ольгу                      районного суду міста Чернігова. 

Олександрівну 
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Про нагородження Почесною 

грамотою та оголошення Подяки 
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1.2. За активну участь у громадській роботі та з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 
 

Зайця  

Сергія  

Адольфовича 

 

 

 

Зубок  

Миколу 

Миколайовича  

 

 

Люшневського 

Дмитра 

Олексійовича 

-    

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 1 категорії, члена 

Чернігівського обласного відділення Українського 

національного фонду допомоги інвалідам 

Чорнобиля; 

 

учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 2 категорії, члена Чернігівської

міської громадської організації „Союз інвалідів 

Чорнобиля”; 

 

учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 1 категорії, члена Ради 

Чернігівського обласного відділення Українського 

національного фонду допомоги інвалідам 

Чорнобиля; 
 

Ястремського 

Юхима  

Миколайовича  

   - учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 1 категорії, члена Чернігівської

міської громадської організації „Союз інвалідів 

Чорнобиля”. 

  

1.3. За сумлінну працю в галузі енергетики, високий професіоналізм, 

зразкове виконання трудових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня 

енергетика: 

 

Кравченка 

Миколу 

Михайловича  

- слюсаря з ремонту устаткування котельних та 

пилоприготовчих цехів котлотурбінного цеху  

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 
 

 

Насінника 

Володимира 

Миколайовича  

   - слюсаря з обслуговування устаткування 

електростанцій паливно-транспортного цеху 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”. 

 

 2. Відповідно до Положення про Подяку голови Новозаводської районної 

у м. Чернігові ради, затвердженого рішенням виконавчого комітету районної у 

місті ради від 14 травня 2007 року № 94 (зі змінами) оголосити Подяку голови 

районної у місті ради: 
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2.1. За активну участь у громадській роботі та з нагоди Дня вшанування 

учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 
 

Збаранському 

Миколі 

Павловичу  

 

 

Пелекайс  

Рудольфу 

Карловичу 

- 

 

 

 

 

- 

учасникові ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 1 категорії, члену 

Чернігівської міської громадської організації „Союз 

інвалідів Чорнобиля”; 

 

учасникові ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС 2 категорії, члену 

Чернігівської міської громадської організації „Союз 

інвалідів Чорнобиля”. 

2.2. За сумлінну працю в галузі енергетики, високий професіоналізм, 

зразкове виконання трудових обов’язків та з нагоди професійного свята – Дня 

енергетика: 

 

Борщу  

Олександрові 

Петровичу   

- інженерові (з конструкторсько-технічної та 

технологічної документації) виробничо-технічного 

відділу комунального енергогенеруючого 

підрозділу “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми 

“ТЕХНОВА”; 

 

Корабку 

Сергієві 

Миколайовичу   

- начальникові лабораторії (металів) комунального 

енергогенеруючого підрозділу “Чернігівська ТЕЦ” 

ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 

 

Малишу 

Павлові  

Григоровичу  

 

 

Мартиненку 

Михайлові 

Михайловичу  

- 

 

 

 

 

- 

слюсареві з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів котлотурбінного цеху 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 

 

слюсареві з ремонту устаткування котельних та 

пилопідготовчих цехів котлотурбінного цеху 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 
 

Печеновському  

Олександрові 

Олександровичу   

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

старшому машиністові турбінного відділення 

котлотурбінного цеху комунального 

енергогенеруючого підрозділу “Чернігівська ТЕЦ” 

ТОВ фірми “ТЕХНОВА”. 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                          Т.С. Кузнецова-Молодчая 


