ОБУХIВСЬКА MICЬKA РАДА
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2021

M:?z€

року

м. Обухiв

Про вiдзначення Подякою
Обухiвського мiського голови

у вiдповiдностi до пункту 20 частини 4

42

Закону УкраТни <Про
мiсцеве самоврядування в Украiнi>, Положення про вiдзнаки ОбухiвськоТ
MicbKoT ради та мiського голови, затвердженого рiшенням ceciT ОбухiвськоТ
MicbKoT ради J\Ъ194-11-VII вiд 2З червня 20tб року пПро вiдзнаки ОбухiвськоТ
MicbKoi ради та мiського голови) з наступними змiнами, з нагоди святкування
я MlcTa
Mic об
UOyxlB. нагороджен1i По.tЩЯКОЮ UOУХlВСЬКОГО
обухi
МlСЬКОГО ГОЛОВИ
Щня
Jф

rllп
1

Прiзвище, iм'я, по-батьковi

Алекссснко Вiталiй
васильович

2

Артюхова Валентина
ва-пентинiвна

1

Бершадська Наталiя

J

михайлiвна

4

Бойко Вiталiй Вiкторович

5

Бублик Лiдiя Петрiвна

6

BepeMieHKo BiKTop

7

михайлович
Верещак Юрiй Миколайович

cTaTrt

Посада

Iдентифiкацiйний
номер

комплектувальник складу
готовоi продукцii товариства з
обмеженою вiдповiда-гlьн iстю
i Алеана>
методист Обlхiвського центру
творчостi дiтей, юнацтва та
молодi <Романтик>
старший менеджер зi збуту
приватного акцiонерного
товариства кОбу<iвський
молочний завод)
контролер Комунального
пiдпрЙемства Обухiвськоi
MicbKoT ради <Обlхiвський
ринок)
завiдувач сектором обробки
локументiв управлiння
соцiального захисту населення
Виконавчого KoMiTeTy
ОбухiвськоТ MicbKoi ради
киiвськоi областi
житель села CeMeHiBKa
член ОбухiвськоТ мiськрайонноi
органiзачii УкраТнськоТ спiлки
BeTepaHiB

Афганiстану

8

Вовк Сергiй Вiкторович

9

Гасвський Володимир
Григорович

менеджер з логiстики
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кОмела>
заступник директора з
навчально-виховноТ роботи

маловiльшанськоi гiмназii
Обухiвськоi мiськоi ради

l0

,

Гамоля Микола Вiкторович

китвськот областi
начальник змiни департаментускладу товариства з обмеженою
вiдповiда_гlьнiстю (РЕМ

ТРАНС)
1з

гемба олексiй Iгорович
Гержан Василь Iванович
Голiченко BepoHiKa Василiвна

|4

Горбачевська Олена IBaHiBHa

l5

Гулз Ольга Борисiвна

11

12

житель села Таценки
}китель села Перегон вка
вчитель xiMiT Германiвськоi
гiмназii Обу<iвськоТ MicbKoT
ради КиIвськоi областi
кукар !ерев'янського закладу
дошкiльноI освiти освiти (ясласадочок) <Промiнчик>
вчитель англiйськот мови
дкадемiчного лiцею Jф5

Обlхiвськоi

lб

Давидова Свiтлана
вячеславiвна

|7

Щенисенко BiKTop

миколайович

l8

,Щробот HiHa Павлiвна

19

Дудка Леся Василiвна

20

Дудко Василь Iванович

21

Щуплик Олександр

степанович

MicbKoT рали

китвськот областi
головний спецiалiст вiддiлення
вiйськового облiку та
бронювання сержантiв i солдатiв
запасу Обухiвського районного
територiального центру
комплектування та соцiальноi
пiдтримки Китвськоi областi
старший майстер ремонтномеханiчного цеху приватного
акцiонерного товариства
<Киiвський картонно-паперовий
комбiнат>
директор CeMeHiBcbKoT
загаль.ноосвiтньот школи
I-III ступенiв
менеджер з постачання
приватного пiдприемства
кобухiвмiськвторDесуDси )
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування приватного
акцiонерного товариства
кКиiвський картонно-паперовий
комбiнат>
налагоджувiIльник машин i
автоматичних лiнiй для
виробничтва виробiв iз пластмас
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Алеана>

22

!яченко Володимир
михайлович

член громадського об'сднання
<Спiлка iнва-пiдiв Чорнобиля>

Жмурко Тетяна Василiвна

укладfiльник-пакуваJIьник
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю <Алеана>
старший прапорщик слryжби
цивiльного захисту, командир
вiддiлення l6-ДПРЧ м. Обухiв
Головного управлiння
,ЩержавноТ Служби УкраIни з
надзвичайних ситуацiй у
киiвськiй областi
вчитель lcTopl1
Краснослобiдського навчальновиховного комплексу
<Зага_гtьноосвiтня школа I-III
ступенiв - дитячий садок)

24

Забарний Вiталiй Сергiйович

25

Зайчук Олександр
миколайович

26

Захарченко Павло Федорович

27

Заяч Софiя IBaHiBHa

28

Злоренко Свгенiя Миколаiвна

29

Зелiнський IBaH Iванович

30

иосипенко Валентина
Андрiiвна

зl

Иосипова Лариса Петрiвна

32

IBaHoBa Елла Василiвна

JJ

Iвашко Людмила Василiвна

з4

Iгнатуша Вiтаrriй
Анатолiйович

з5

Кабанець Володимир
Петрович

Обухiвськоi мiськоi ради
китвськот областi
хуложнiй керiвник
фольклорного ансамблю
<Барвiнок>
член ОбухiвськоТ MicbKoi спiлки
BeTepaHiB

Укпаiни

вчителя географii,Щерев'янськоТ
гiмназiТ Обу<iвськоТ MicbKoТ
ради КиТвськоi областi
оператор пульта керування
товариства з обмеженою
вiдповiдальнiстю кдерок>
заступник директора з
навчально-виховноi роботи
CeMeHiBcbKoi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв ОбухiвськоТ
MicbkoT ради Киiвськот областi
вчитель початкових класlв
Академiчного лiцею Jф3
ОбухiвськоТ MicbKoi радй
киiвськоi областi
тренер дитячо-юнацькоТ
спортивноi школи MicTa

обухова

вихователь Першотравенського
закладу дошкiльноi освiти
кЗолотий ключик) ОбухiвськоТ
MicbKoi ради КиТвськоi областi
ви готовлювач пресувfu,Iьних
матерiалiв дiльницi виробництва
блокiв ППУ товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
<Iнтерфом>
член ОбухiвськоТ мiськрайонноi
органiзацii УкраiнськоТ спiлки

зб

Калита Ольга Петрiвна

з7

капiтоненко ольга
степанiвна

38

Карась Олександр
Олександрович

з9

кисiль Свiтлана Миколаiвна

40

Кияниця Лiана Миколаiвна

4l

Кiянченко Любов IBaHiBHa

42

Клименко Володимир
Юрiйович

4з

коваль олена Степанiвна

44

Ковальов Петро Антонович

45

Козаченко Юрiй Павлович

46

Колiнченко Олександр
Петрович

47

Кондратюк Вiталiй
Володимирович

48
49

Костенко !анило Iгорович
Кур'ян Руслана Петрiвна
Кучак IHHa IBaHiBHa

50

lB Афганlста
медична сестра дошкiльного
навчального закладу (яселсадка) комбiнованого типу
<Зiрочка>
директорка КУ <I]eHTp
професiйного розвитку
педагогiчних працiвникiв>
Обухiвськоi MicbKoi ради
китвськоi областi
старший лейтенант служби
цивiльного захисту, начальник
караулу 16-ДПРЧ м. Обухiв
Головного управлiння
!ержавноi Служби УкраiЪи з
надзвичайних ситуачiй у
киiвськiй областi
вчитель icTopii та правознавства
ГригорiвськоТ загальноосвiтньоТ
школи I-III ступенiв Обухiвськоi
Micbkoi ради Китвськот областi
вчителя математики фiлii
Григорiвськоi загальноосвiтньоi
школи I-III ступенiв Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiвськоТ областi
<Красненська гiмназiя>
кухар дошкlльного навчального
закладу (ясел-салка)
комбiнованого типу кЗiрочка>
член Обухiвськоi мiськрайонноТ
органiзаuiТ Украiнськоi спiлки
BeTepaHiB Афганiстану
вихователь_методист
дошкiльного навчЕlльного
закладу (ясел-садка)
комбiнованого типу кПролiсок>
електромонтер з ремонту та
обслуговування
електроустаткування
Комунального пiдприсмства
<Обухiвводоканал)
член громадського об'сднання
<Спiлка iнвалiдiв Чорнобиля>
член ОбухiвськоТ мiськрайонноi
органiзацiТ УкраiнськоТ спiлки
BeTepaHiB Афганiстану
слюсар-ремонтник коваJIьськопресового цеху товариства з
обмеженою вiдповiдальнiстю
<Олбрiзсервiс>
житель села Таценки
житель села Таценки
сестра медична загальноТ

51

Ленда Оксана BiKTopiBHa

52

павлiченко Любов Андрiiъна

практики-сiмейноТ медицини
Обух iBcb коi амбулаторii
зага_пьноТ практики-сiмейноi
медицини JФ 5 Комунального
закладу ОбухiвськоТ мiськоi
ради <Обухiвський мiський
центр первинноi медикоcaHiTapHoT допомогиD
вчитель початкових класiв
Академiчного лiцею Ns1 iMeHi
А.С. Ма-гrишка Обухiвськоi
MicbKoT ради КиiвськоI областi
жителька MicTa Облхiв

Олександр ЛЕВЧЕнко
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