
 

УКАЗОМ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ  

 

 

За значний особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва, 

вагомі трудові досягнення, багаторічну самовіддану працю та з нагоди                 

Дня працівників сільського господарства  

 

орденом «За заслуги» IIІ ступеня нагороджено 

 

ЛЕВЧЕНКА Віктора Володимировича – тракториста-машиніста 

приватно-орендного сільськогосподарського підприємства «Гарант» 

 

орденом княгині Ольги III ступеня нагороджено 

 

СВЯТАШ Ольгу Яківну – доярку сільськогосподарського 

підприємства «Вільшанське» 

 

Присвоєно почесні звання: 

 

 

«Заслужений працівник сільського господарства України» 

 

КУПРІЯНОВУ Олександру Прокоповичу – генеральному 

директорові товариства «Агрофірма «Барвінок» 

 

РЕВЕНКУ Дмитру Вікторовичу – голові селянського (фермерського) 

господарства «РеВіК» 

 

ТРУСОВУ Олександру Олексійовичу – директорові товариства 

«Сільськогосподарське підприємство «ВЕЛЕС-АГРО» 

 

 

 

Президент України                                                              П.ПОРОШЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



За досягнення вагомих показників у сільськогосподарському 

виробництві, сумлінну працю, високий рівень професійної майстерності       

та з нагоди Дня працівників сільського господарства 

 

нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації  

 

АХТИРЧЕНКА Олександра Миколайовича - директора державного 

підприємства «Дослідне господарство «Пархомівське» Інституту 

овочівництва і баштанництва Національної академії аграрних наук, 

Краснокутський район 

 

ЗІНЧУКА Миколу Миколайовича - головного агронома приватно-

орендного сільськогосподарського підприємства «Рояківка», Кегичівський 

район 

 

КОНЬШИНА Романа Вікторовича - голову фермерського 

господарства Коньшина Романа Вікторовича, Куп’янський район 

 

 КОРОЧАНСЬКОГО Романа Сергійовича - головного агронома 

приватного сільськогосподарського підприємства імені Фрунзе, 

Зачепилівський район 

 

МЕЛЬНИЧУКА Олега Васильовича - директора 

сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю імені 

Ватутіна, Шевченківський район 

 

ПАНЧЕНКО Галину Василівну - голову фермерського господарства 

«Роща», Валківський район 

 

СУПРУНА Сергія Григоровича - голову селянського фермерського 

господарства «Моноліт», Борівський район 

 

ЧЕБАНА Володимира Георгійовича - тракториста 

сільськогосподарського виробничого кооперативу «Україна», 

Сахновщинський район 

 

висловити Подяку голови обласної державної адміністрації  

 

БАЙРАЧНОМУ Сергію Федоровичу  -  генеральному директору 

сільськогосподарського товариства з обмеженою відповідальністю «Лан», 

Нововодолазький район 

 

ВАЛЬТЕРУ Володимиру Федоровичу - виконавчому директору 

фермерського господарства «Подолянка», Барвінківський район 

 



ВОДОЛАЗСЬКОМУ Анатолію Павловичу - директору товариства з 

обмеженою відповідальністю «Люботинська птахофабрика», Харківський 

район 

 

ГОРЛАЧОВУ Сергію Анатолійовичу - директору товариства                  

з обмеженою відповідальністю «Агрофірма «Рєпіна», Чугуївський район 

 

ДОВГОПОЛУ Руслану Івановичу - агроному товариства з обмеженою 

відповідальністю «Агрофірма «Пісчанська», Красноградський район 
 

СЕМЕНОВУ Володимиру Вікторовичу - трактористу-машиністу 

сільськогосподарського виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Трайгон Фармінг Харків», Вовчанський район 
 

СТАДНИКУ Василю Миколайовичу - трактористу-машиністу 

сільськогосподарського виробництва товариства з обмеженою 

відповідальністю «Інвестиційна аграрна компанія «Балінвест», Балаклійський 

район 

 

 

 

Голова обласної державної               

адміністрації  

 

Ю.О. Світлична 

 

 

 


