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Б|дпов|дно до р|тпення 9угувсько!

Батточенка
1( о стянти н а 1!1и кол айовича

Бойка
Андр|я Б|кторовина

Бепьнинука
Андр|я Фнуфр|свина

[алич
Б|тал|ну Флекс||вну

1.01,.2002
зм|нами),

!нженера [арк|вського1нженера 1 категор11 2[арк1вського
високовольтного району електричних мерех{

А1 к{арк|вобленерго);

електромонтера 3 експлуатац|| розпод|льних
мере)к 111 щупи квал|ф|кац|| Бовчанського

району електричних мерех{ Ат
<)(арк|вобленерго> {арк|всько| област|;

електромонтера з ремонту пов|тряних л|н|й

електропередан| 5-го розряду )(арк|вського
високовольтного району електричних мере)к
А[ <)(арк|вобленерго);

_ |нженера з розрахунк|в |[ечен|зького

районного розрахунково-серв|сного центру
9угу?вського об'еднаного територ|аль1{ого

розрахунково-серв1 сного
<)(арк|венергозбут>;

районно| Ради в|д 1

<|{ро в!дзнаки районно| Ради та районно| деря<авно| адм|н|страц||> (з!

враховуточи р|тшення ком|с|| з питань нагород}кення районно| дер;кавно|
адм|н|страц|| та районно| Ради (протокол в|д 09.\2.2021 ]\ъ 24) за багатор|ину
сумл|нну прац}о' високу профес|йну майотерн|сть, зр€вкове виконання
трудових обов'язк|в, вагомий особистий внесок у ро3виток енергетично| галуз|,

трулов| здобутки та з нагоди [ня енергетика нагородити |{очесното щамото}о
9угу|всько| районно| дерх<авно? адм|н|страц]] та 9угу|всько? районно| ради:

центру |{рА1



|елету
Бадима €ерг|йовина

1'р|д|на
Андр|я Б|кторовина

Аудку
}Фл|то Флександр|вну

3убкова
Анатол|я йиколайовича Бовчанського

електроенерг||

_ |нженера з розрахунк|в групи по робот| з
побутовими спо)кивачами 3м!]вського

районного ро3рахунково-серв|сного центру
9угувського об'еднаного територ|ального

розрахунково-серв|сного центру
<<)(арк|венергозбут> ;

|{рА1

- майстра виробнино| д|льниц| 1 групи
електричних мерех< А19угу|вського району

<)(арк|вобленерго> )(арк|всько| област|;

* |юкенера з розрахунк|в Бовчанського

районного розрахунково-серв|сного центру
9угу|вського об'еднаного територ|ального

р озрахунково- серв1сного
<<)(арк| в ен ергоз бут> ;

ценщу |{рА[

Ат

1ванову
Ёатал|то Анатол||вну

1{ирилка
Анатол|я Флекс|йовича

1(ириненка
Б олодимира 1!1иколайовича

1{|налпа

[еннад|я Болодимировича
групи електричного
електрично| станц||

та
цеху
пАт

_ майстра виробнино| д|льниц| 11 щупи
з розпод|лу

<<[арк|вобленерго>>

!,арк|всько| област|;

!нженера з розрахунк|в 11 категор||
9угу!вського районного розрахунково-
серв|сного центру 9угу!вського об'еднаного
територ|ального розрахунково-серв|сного
центру |{рА1 <<)(арк|венергозбут> ;

_ електромонтера з експлуатац|| розпод|льних
мере}к у групи квал|ф|кац|| 9угувського
району електричних мерех{ Ат
к{арк|вобленерго> [арк|всько| област|;

_ вод|я автотранспортних засоб|в Бовчанського

раиону електричних мереж Ат
к)0рк|вобленерго> [арк|всько| област|

_ електромонтера з випробувань та вим|р1овань
котельних, турб|нних цехах

п€]"ливоподавання !1
3м!?всько] теплово|
<<[ентренерго);

раиону



(омпан|ець
1етяну йикола|вну

(оновалова
1Фр|я Б|кторовина

(ункова
Бадима Болодимировича

йазеп!ну
1рину Балентин|вну

Р1амницького
йаксима Б олодим ир овича

Р1ороза
|{авла Б|кторовина

Бетипуренка
1горя Флександровича

|{авл|ченка
1!1иколу 1!1иколайо вич а

|1ерепелицто
Анатол|я Флександровича

11[евнука

1э

_ електромонтера з обслуговування п|дстанц|]
1у групи квал|ф|кац1| )(арк1вського
високовольтного району електричних мере}1{

А1 <)(арк!вобленерго);

_ електромонтера з обслуговування п|дстанц||
1у групи квал|ф|кац!| !,арк|вського

кер|вника щупи експлуатац|1
комерт{|йного обл|ку 3м||вського

засоб|в

району з
Атрозпод1лу електроенерг11

<!арк|вобленерго> {арк|всько] област|;

|юкенера 1 категор|| 9угу|вського району
електричних мере)к Ат <)(арк|вобленерго>>

)(арк|всько| област|;

- електромонтера з експлуатац|] розпод|льних
мереж 1у групи квал|ф|кац|| 9угувського
раиону електричних мереж Ат

високовольтного раиону електричних мере}к
А1 <)(арк|вобленерго)> ;

_ матпин|ста енергоблока у1 груг[и
котлотурб|нного цеху ]ч1ч 1 3м1]всько] теплово|
електрично| станц|т пАт <<1-{ентренерго);

_ кер|вника щупи розпод|лу електроенерг||
{угу!вського раиону з розпод1лу

к[арк|вобленерго>електроенерг|| Ат
)(арк|всько| област!;

електросл1осаря з ремонту устаткування
розпод|льних пристро|в 5-го розряду
3м|!вського району електричних мере)к Ат
<{арк|вобленерго> )(арк|всько| облаот|;

тракториста 3м||вського району електричних
мерех{ Ат <[арк|вобленерго>> [арк|всько|
област|;

_ майсща виробнино| д|льниц| 111 групи
електричних мереж А|т{угу|вського району

<!,арк|вобленерго> )(арк1всько| област|;

,{,рослава Анатол|йовича

к)(арк|вобленерго>> [арк|всько| област|;



-{лового
йаксима €ерг|йовина

Артса
Романа Болодимировича

4

|нженера-електрон|ка 1 категор|| цеху теплово|
автоматики та вим|ртовань 3м|]воько] теплово!
електрично| станц|т пАт <<!ентренерго);

монтера кол|] 4-го
траношортного цеху
електрично| станц1т пАт

|олов
ад

ро3ряду псш1ивно-

3м|]всько| теплово]
<[ентренерго).
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