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Про нагородження Почесною
грамотою обласної державної
адміністрації
За вагомі трудові здобутки, багаторічну сумлінну працю, вагомий
особистий внесок у розвиток області, активну громадянську позицію та з
нагоди Дня незалежності України
нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації:
ВДОВЕНКА
–
пожежного-рятувальника
12
Державної
Василя Васильовича
пожежно-рятувальної
частини
Управління
ДСНС України у Черкаській області,
молодшого сержанта служби цивільного
захисту
КАШПЕРСЬКОГО
Олега Сергійовича

СТОРЧАКА
Василя Васильовича

ТАЛЬКА
Володимира
Миколайовича
КОВАЛЬОВА
Андрія Івановича

–

–

–

–

водія 18 Державної пожежно-рятувальної
частини 1 Державного пожежно-рятувального
загону Управління ДСНС України у Черкаській
області, сержанта служби цивільного захисту
старшого водія 19 Державної пожежнорятувальної частини 1 Державного пожежнорятувального загону Управління ДСНС України
у Черкаській області, прапорщика служби
цивільного захисту
водія 2 Державної пожежно-рятувальної
частини 2 Державного пожежно-рятувального
загону Управління ДСНС України у Черкаській
області, прапорщика служби цивільного захисту
начальника факультету пожежної безпеки
Черкаського інституту пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України, підполковника
служби цивільного захисту

2

ПОДГОРНОВА
Владислава
Миколайовича

НАЗАРЕНКА
Віталія Миколайовича

КУРИЛО
Максима Павловича
САЄНКО
Тетяну Петрівну
ТАРАНУШЕНКА
Олександра
Володимировича
БІЛОУСА
Михайла
Валентиновича
КРИВЕНЦЯ
Володимира Івановича
ЧУПРУНА
Олександра
Олександровича
БОНДАРЕНКО
Людмилу Степанівну
БУЛЬЧЕНКА
Андрія Андрійовича
ЛИСЕНКА
Василя Федоровича
ДРИЖЕНКА
Володимира
Леонідовича

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

–

заступника начальника навчальної пожежнорятувальної частини Черкаського інституту
пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля
Національного університету цивільного захисту
України, підполковника служби цивільного
захисту
начальника
відділу
організації
служби
Черкаського інституту пожежної безпеки імені
Героїв Чорнобиля Національного університету
цивільного захисту України, капітана служби
цивільного захисту
прокурора військової прокуратури Черкаського
гарнізону
начальника
Драбівської
експлуатаційної
дільниці
Правобережного
міжрайонного
управління водного господарства
начальника
Чорнобаївської
адміністрації

фінансового
районної

управління
державної

голову правління Христинівського районного
споживчого товариства
голову правління Канівського
споживчого товариства
начальника
господарського
Чорнобаївського
районного
товариства

районного
відділу
споживчого

заступника директора з навчально-виховної
роботи Золотоніської спеціалізованої школи
№ 2 інформаційних технологій
тракториста-машиніста сільськогосподарського
виробництва
сільськогосподарського
товариства з обмеженою відповідальністю
„Нива“
директора сільськогосподарського товариства з
обмеженою відповідальністю „Прогрес“
директора
товариства
з
відповідальністю „Домантівське“

обмеженою
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ВАСИЛЬЧЕНКА
Миколу Семеновича
ГРИНЕВИЧА
Володимира Олеговича
МІЩЕНКА
Сергія Васильовича
КОВАЛЯ
Бориса Володимировича
ЦЕНТНАРУКА
Олександра
Андрійовича
КРАВЧУКА
Святослава Ігоровича
КЛИМЕНКО
Марину Михайлівну

Голова

–

–

–

–

–

–

–

директора сільськогосподарського товариства з
обмеженою
відповідальністю
„Агрофірма
„Маяк“
директора підрозділу грибного виробництва
товариства з обмеженою відповідальністю
„Пономар“
директора приватного акціонерного товариства
„Миронівська птахофабрика“
державного інспектора Державної інспекції з
карантину рослин по Черкаській області
першого заступника начальника Черкаської
митниці ДФС
завідуючого юридичного сектору Черкаської
митниці ДФС
старшого державного інспектора митного поста
„Черкаси-південний“ Черкаської митниці ДФС
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