
 
 

УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА 
 

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 
 

МІСЬКОГО ГОЛОВИ 
 
14.11.2013                           Ужгород                                  № 428 
 
 
Про нагородження грамотою 
міської   ради 
  

§ 1 
За сумлінну роботу, вагомий  внесок у розвиток галузі електрозв’язку, 

високі виробничі показники та з нагоди  Дня працівників радіо, телебачення та 
зв’язку нагородити грамотою міської ради працівників центру телекомуні-
каційних послуг  ЗФ ПАТ “Укртелеком”: 

 
Островського  
Андрія Віталійовича 

-провідного інженера електрозв’язку цеху технічної  
експлуатації станційних споруд  

Петренко  
Олену Григорівну 

-електромеханіка електрозв’язку 1 категорії цеху 
технічної  експлуатації станційних споруд 

Еврій Василя 
Васильовича 

-електромеханіка електрозв’язку 1 категорії цеху 
технічної експлуатації лінійних споруд та розвитку 

Фурданич  
Олену Степанівну  

-інженера електрозв’язку дільниці техобліку та 
паспортизації 

Кремніцкі  
Людвига Оттовича 

-електромонтера лінійних споруд електрозв’язку  та 
проводового мовлення 5 розряду  цеху технічної  
експлуатації лінійних споруд та розвитку 

Еврій Михайла 
Васильовича 

-кабельнику-спаювальнику 5 розряду цеху технічної 
експлуатації лінійних споруд та розвитку 

Цап  
Ганну Олексіївну 

-електромонтеру станційного устаткування 
телефонного зв’язку  6 розряду дільниці технічної 
підтримки та сервісного обслуговування абонентів 

Косей  
Аллу Василівну 

-оператора електрозв’язку 1 класу дільниці продажу 
послуг 

Комара  
Юрія Васильовича 

-електромонтера підземних споруд і комунікацій 
електрозв’язку 6 розряду цеху технічної  
експлуатації лінійних споруд та розвитку 

Звягінцева  
Олександра Сергійовича 
 

-інженера електрозв’язку цеху енергозабезпечення 



Добрій  
Юдіту Василівну 

-оператора електрозв’язку 1 класу  цеху 
комплексного обслуговування 

Кеслера  
Андріана Юлійовича 

-інженера з комп’ютерних систем 3 категорії 
дільниці продажу послуг 

Лаврінчук   
Вікторію Вікторівну 

-оператора електрозв’язку  1 класу цеху розрахунків 

Петрище  
Жужанну  Франтішківну 

-оператора електрозв’язку  1 класу цеху розрахунків 

Штефаняк  
Любов Юріївну 

-телефоніста довідкової служби МТМ 2 класу цеху 
комплексного обслуговування 

 Підстава: подання начальника ЦТП ЗФ ПАТ "Укртелеком"  
                           від 11.11.2013 року № 32-01-902. 
 

§ 2 
 

За багаторічну сумлінну працю, особистий внесок у розвиток 
національної освіти і науки, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя 
заснування факультету економіки нагородити грамотою міської ради  
працівників ДВНЗ "Ужгородський національний  університет": 

 
Ганусич  
Вероніку Олександрівну 

-кандидата  економічних наук, доцента кафедри 
обліку і аудиту 

Голубку  
Олександру Яношівну 

-кандидата  економічних наук, доцента кафедри 
економіки підприємства 

Бутурлакіну  
Тетяну Олександрівну 

-кандидата  економічних наук, доцента кафедри 
фінансів і банківської справи 

Підстава: подання т.в.о. ректора ДВНЗ "Ужгородський національний   
                університет"  від 13.11.2013 року № 01-10/2551. 

 
 
 
В.о.міського голови, 
перший заступник міського голови     В.Семаль 
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