
   

ЛИМАНСЬКА МІСЬКА РАДА ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ  
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

РІШЕННЯ 
_______________                                                                                                   №________ 
                                                                 м. Лиман 

Про нагородження 

Почесною грамотою 

міської ради 
 

 

Розглянувши клопотання комунального підприємства “Лиманська служба 

єдиного замовника” від 15.01.2021, Лиманського виробничого управління 

водопровідно-каналізаційного господарства комунального підприємства “Компанія 

“Вода Донбасу” від 19.01.2021, комунального підприємства “Лиманський “Зеленбуд” 

від 13.01.2021, виробничої одиниці “Лимантепломережа” обласного комунального 

підприємства “Донецьктеплокомуненерго” від 14.01.2021, товариства з обмеженою 

відповідальністю “Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР” від 20.01.2021, громадської 

організації “Спілка воїнів АТО та ООС Лиманщини” від 15.01.2021 про нагородження 

Почесною грамотою міської ради, за активну життєву позицію, особистий внесок у 

зміцнення обороноздатності і безпеки Української держави, вагомий особистий 

внесок у розвиток відповідних галузей Лиманської ОТГ, багаторічну бездоганну 

працю та з нагоди професійних свят, керуючись Положенням про відзнаку Лиманської 

міської ради «Почесна грамота Лиманської міської ради», затвердженим рішенням 

міської ради від 22.08.2019 №7/67-3790, ст. 8 Статуту Лиманської об’єднаної 

територіальної громади, ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» виконавчий комітет міської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Нагородити Почесною грамотою міської ради: 
 

1.1 До Дня працівників житлово-комунального господарства та побутового 

обслуговування населення: 
1.1.1 Проскуру Сергія Володимировича – електрогазозварника 4 розряду 

котельні №14 експлуатаційно-ремонтної ділянки №2 виробничої 

одиниці “Лимантепломережа” обласного комунального підприємства 

“Донецьктеплокомуненерго”; 
1.1.2 Лукашенка Валерія Васильовича – газозварника комунального 

підприємства “Лиманська СЕЗ”; 
1.1.3 Головка Геннадія Олексійовича - токаря 4 розряду Лиманського 

виробничого управління водопровідно-каналізаційого господарства 

комунального підприємства “Компанія “Вода Донбасу”; 
1.1.4 Гредякіна Миколу Івановича - прибиральника територій комунального 

підприємства “Лиманський “Зеленбуд”.  



 

1.2 До Дня землевпорядника України: 
1.2.1 Ломака Віталій Олександрович – директора товариства з обмеженою 

відповідальністю “Земельна біржа ЗЕМЛЕМІР”. 
1.3 До Дня українського добровольця: 

1.3.1 Кузьменка Олександра Сергійовича– учасника бойових дій, який брав 

участь в АТО/ООС, забезпечення її проведення і захисту 

незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України; 
1.3.2 Дикого Віктора Миколайовича – учасника бойових дій, який брав 

участь в АТО, забезпечення її проведення і захисту незалежності, 

суверенітету та територіальної цілісності України (командир взводу 

добровольчого батальйону “Артемівськ”) ; 
 

2. Відділу обліку та звітності міської ради (Манцева) здійснити виплату 

грошової винагороди згідно рішення міської ради від 19.11.2020 №7/88-6228. 
 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на керуючого справами 

виконавчого комітету міської ради Погорелова О.В. 
 

 

 

Міський голова       О.В. Журавльов 

 

 

 


