
 

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 

2019 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): 

 

За сумлінну працю в галузі енергетики, високий професіоналізм, зразкове 

виконання трудових обов’язків та з нагоди професійного свята –           

Дня енергетика: 

 

Кладька 

Станіслава 

Михайловича  

- провідного інженера цеху теплових мереж  

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 
 

 

Моргун 

Надію 

Василівну  

- лаборанта хімічного аналізу хімічного 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: 

За сумлінну працю в галузі енергетики, високий професіоналізм, зразкове 

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

енергетика: 
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Про нагородження Почесною 

грамотою та оголошення Подяки 

 

 



2 

 

 

Ващенку  

Дмитрові 

Григоровичу   

- провідному інженерові з охорони праці 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 

 

Ващенко 

Любові 

Олексіївні    

- бухгалтерові ІІ категорії бухгалтерії заводо-

управління комунального енергогенеруючого 

підрозділу “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми 

“ТЕХНОВА”; 

 

Малишевій 

Ніні 

Іванівні  

 

 

 

Тарасенку  

Володимирові 

Михайловичу  

- 

 

 

 

 

 

- 

старшому комірникові відділу закупок та 

технічного забезпечення виробництва 

заводоуправління комунального енерго-

генеруючого підрозділу “Чернігівська ТЕЦ” ТОВ 

фірми “ТЕХНОВА”; 

 

дефектоскопістові з ультразвукового контролю    

6 розряду лабораторії металів заводоуправління 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”; 
 

Онищенку  

Василеві 

Івановичу   

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

 

 

машиністові екскаватора одноковшового дільниці 

з експлуатації та ремонту автотранспорту 

комунального енергогенеруючого підрозділу 

“Чернігівська ТЕЦ” ТОВ фірми “ТЕХНОВА”. 

 

 

 

 

Голова районної у місті ради                                  Т. КУЗНЕЦОВА-МОЛОДЧАЯ 


