
ОБОЛОНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ 
ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

Про нагородження працівників 
житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування населення району 
з нагоди професійного свята

Відповідно до розпорядження Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації від 23 лютого 2012 року № 93 «Про встановлення 
заохочувальних відзнак Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації», зареєстрованого Оболонським районним управлінням юстиції у 
м. Києві 24 лютого 2012 року за № 2/97, розглянувши подання першого 
заступника голови Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації 
Цибульщака О.Л., начальника відділу торгівлі та споживчого ринку 
Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації Томіліна A.B., 
подані характеристики, за багаторічну сумлінну працю та з нагоди 
професійного свята -  Дня працівників житлово-комунального господарства та 
побутового обслуговування населення:

1. Нагородити Подякою Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації з іменним годинником працівників сфери житлово-комунального 
господарства Оболонського району м. Києва згідно зі списком (додаток 1).

2. Нагородити Подякою Оболонської районної в місті Києві державної 
адміністрації працівників сфери житлово-комунального господарства 
Оболонського району м. Києва згідно зі списком (додаток 2).

3. Відзначити Вітальним листом Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації прадівників сфери побутового обслуговування 
населення Оболонського району м. Києва згідно зі списком (додаток 3).

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника 
апарату рболонськ^ї районної в місті Києві державної адміністрації Пашко І.С.
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Оболонсьної рВЙОЙГйї в місті Києві



Олійник
Надія Артемівна

Погоріла 
Алла Миколаївна

Пшеновський 
Володимир Михайлович

дорожній робітник;

ГОЛОВНИЙ економіст;

машиніст екскаватора одноковшного.

Комунальне підприємство «Київтеплоенерго»

Г риценко
Роман Михайлович

Павліченко 
Микола Миколайович

начальник району теплових мереж «Поділ» 
структурного підрозділу «Київські теплові 
мережі»;

заступник головного інженера району 
теплових мереж «Нивки» з експлуатації 
структурного підрозділу «Київські теплові 
мережі».

Начальник організаційного відділу Вікторія ЧИЖИКОВА
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працівників сфери житлово-комунального господарства Оболонського району 

м. Києва, які нагороджуються Подякою Оболонської районної в місті Києві 
державної адміністрації з іменним годинником

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

Бублій
Сергій Олександрович 

Мороз
Вячеслав Григорович 

Рикало
Наталія Валентинівна

Скрипник 
Віоліна Іванівна

Терещук 
Леся Анатоліївна

слюсар-сантехнік 4 розряду обслуговуючої 
дільниці 504;

водій відділу постачання, 
забезпечення та транспорту;

матеріального 

головний інженер обслуговуючої дільниці 502; 

начальник обслуговуючої дільниці 506;

начальник обслуговуючої дільниці 505.

Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва

Вальчак
Зоя Володимирівна

Камінський 
Олександр Іванович

Піхало
Олександр Віталійович

Тимошенко 
Сергій Іванович

начальник дільниці відкритого грунту; 

начальник дільниці № 3; 

начальник дільниці № 7;

• озеленювач дільниці № 4.

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління 
по утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Оболонського району» м. Києва

Бунакова
Ольга Борисівна

головний бухгалтер;
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працівників сфери житлово-комунального господарства Оболонського 
району м. Києва, які нагороджуються Подякою Оболонської районної 

в місті Києві державної адміністрації

Комунальне підприємство «Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Оболонського району м. Києва»

Блаш;ук
Оксана Миколаївна

Ващенко 
Алла Михайлівна

Дуброва
Валентина Василівна

Кирієнко
Артем Віталійович

Ковтуненко 
Олександр Петрович

Козяр
Микола Петрович

Моголівець 
Юлія Анатоліївна

Мостовий
Михайло Михайлович 

Сушко
Анжела Володимирівна 

Уманець
Олександр Петрович

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 504;

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 5о 1 ;

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 503;

робітник зеленого будівництва 4 розряду відділу 
з нагляду за станом та утриманням будинків, 
споруд і прибудинкової території;

електрогазозварник аварійно-відновлювальної 
дільниці;

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 506;

заступник начальника дільниці з благоустрою 
обслуговуючої дільниці 508;

покрівельник відділу ремонтів та нагляду за 
безпечною експлуатацією будівель;

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 505;

робітник з комплексного прибирання та 
утримання будинків з прилеглими територіями 
обслуговуючої дільниці 505.



Комунальне підприємство по утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м. Києва

Г ориня
Микола Іванович 

Демченко
Олександр Анатолійович

Кислинська 
Ірина Леонідівна

Притула 
Віктор Іванович

Раєв
Станіслав Віталійович

Романенко 
Люба Петрівна

Сорока
Сергій Анатолійович 

Тяпкіна
Г алина Василівна

озеленювач дільниці № 7;

озеленювач спеціалізованої дільниці;

озеленювач
господарства;

теплично-парникового

електромонтер з ремонту та обслуговування 
електроустаткування ремонтно-будівельної 
дільниці;

тракторист дільниці механізації; 

озеленювач дільниці № 2; 

озеленювач спеціалізованої дільниці; 

озеленювач дільниці № 1.

Комунальне підприємство «Шляхово-експлуатаційне управління по 
утриманню автомобільних шляхів та споруд на них 

Оболонського району» м. Києва

Буяло
Володимир Петрович 

Заязов
Ігор Лазаревич 

Жолобов
Денис Дмитрович

Носацький 
Валентин Петрович

Олексійчук 
Юрій Іванович

Ремінний
Михайло Павлович 

Семенчук
Роман Олександрович

водій автотранспортних засобів;

сторож;

машиніст маркірувальної машини 
розмічання автомобільних доріг;

водій автотранспортних засобів;

для

асфальтобетонник
дільниці;

дорожньо-ремонтної

водій автотранспортних засобів; 

дорожній робітник;



Шейкіна 
Юлія Сергіївна

дорожній робітник.

Начальник організаційного відділу Вікторія ЧИЖИКОВА
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працівників сфери побутового обслуговування населення Оболонського району 
м. Києва, які нагороджуються Вітальним листом 

Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації

Жаданюк
Андрій Васильович

майстер-перукар фізичної особи-підприємця 
«Barbershop Frisör X».

Начальник організаційного відділу Вікторія ЧИЖИКОВА




