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в]дзнаки районно! Рад|1 та районно| державно! адм!н|стац1]> (з| зм1нами),
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1. 3а вагомий внеоок у розвиток ащопромислового комплекоу району,
знанн| досягнення у виробництв1 с|льськогосподарсько! продукц!|, сумл1нне
виконапня сво!х обов'язк!в та з нагоди Аня прац|вник1в с|льського
господаротва:

нагородити |]очеоното щамотото 9уц!всько! районно| державно{
адм|н|страц|] та 9уц|всько| рйонно| ради:

БАтулу
Ёатал|то Флександр1вну

виглАзовА
1!1иколу Болодимировина

г1Ри(1А
Р.аоитя 8асильовича

гРунську
Ёатал]то 8асил|вну

зАгвРтА
.|[еон1да 81тал1йовича

- овон1вницло €(Ф)[ фужба;

_ заоцпника директора по виробництву
€1ФБ <|(олоо 2000>;

_ заступника генера]1ьного директора з

питань рослинництва |{А1 <Ащокомб|нат
<€лобожаноький>;

_ дощщ 1Ф8 <Ащосерв!с>.[{1,,{;

- засцпника генер€1льного директора з
адм1н1стративних питань
<Ащокомб1нат <€лобожанський>;

пАт



2

кА,1А111ник _ головного ащонома ащоф1рми
Ёад|то йикола|вну <Базал||вський колос> 1@8;

кАмАлову - доярку ащоф1рми <Базал1]вський колос>>

![арису 1!1|рзахановну 1Ф8;

к.]шойко _ доярку €1ФБ <йаяо;
|-алину Фелор1вну

кол|й - стар1пого зоотехн|ка-селекц|онера тов
(остянтина Анатол1йовича <Ащосерв|с> [1,{;

.]1АвРинвнкА _ такториста-матцин!ота г1Ат
БолодимираФлександровива <Ащокомб|нат<<€лобожанський>>;

м111{внкА _ щакториста-матцин1ста ащоф1рми <Ёад1я>'

Флега 8!кторовияа 1ФБ;

моги']ъного щактоРиста-матпин|ста т'.щ ащоф|рми
€ерг1я 8|кторовита <[ракове>;

т]Ав.]шнко - нач.шьника в|дд1лу виробництва ! ринк!в
1амару 8|ктор|вку продукц|! тваринництва' головного

бухгалтера управл1ння ащопромислового,
розвитку районно| державно|
адм1н1сщац||;

тшРвввР3ввА - щакториста €1ФБ <<1!1аяю>;

йико.ту Б!кторовита

тштР!в - нача]1ьника в1дд!лу управл|ння персоналом
1Фл|то |Фр1!вну ||А1 <Арокомб1нат <€лобожанський>;

т1исьмв|]и!Фкого _ вод|я ащоф|рми <Базал1|вський колос>>

€гора йиколайовича 1ФБ;

РомАновА - оператора ",'"''""*"* комплекс!в 1

Флекс1я Флеко1йовича 
ж:ъж:1:ъ*|" 

*' <Ащоком6|нат



2.3а сумл1нну пРа1цо' високу профес!йну майстерн|сть' зразкове
виконання сво!х обов'язк|в:

нагоРодити |[очесното щамотото 9ру!всько! районно! державно!
адм|н|сщац1{ та 9уц|всько| рйонно| ради:'

свРдокА
8асиля 8аоильовича

том!нА
Флександра 1вановича

яБлонського
Б'ячеслава Андр1йовича

к1поть
1етян! Флекс|]вн|

нАРожномгу
|!авлу йиколайовиту

|щстковськ1й
Флен| €ерг!!вн!

-,

- директора тов <)(арк|вська фруктова
кампан!я>>;

_щакториста ащоф1рми <./]ебехансько>
тов.

- 1нлсенера-технолога.ф <Ёовопокровський
кхп>.

- доярц|
<<.}]ебежансько 1ФБ;

трактористу-матпин|сту 1Ф8 <Ащосерв|о>
,!тА;

- бухгалтеру €1Ф8 <1(олос 2000>.

3. Фголосити |!одяку голови 9уц!всько| районно| державно|
адм|н1сщац|| та голови 9уу|воько| районно| раАи:

комплексу ащоф|рми

[|е 3аступник голови
рай о! дер'(авно! адм[н[страц|! ради

!о.к. вАРжш[нов /а'/


