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З теплом сонячних днів до нас приходить чудове свято весни, любові та краси —
Міжнародний жіночий день!
Щиро вітаю жінок колективу ЗДІА, які плідною працею звеличують і примножують успіхи і
досягнення академії.
За значні успіхи та сумлінне ставлення до праці з нагоди Міжнародного жіночого дня 8-го
Березня НАКАЗУЮ:
нагородити Почесними грамотами ЗДІА наступних співробітників академії
• Барішенко Олену Миколаївну - доцента кафедри АУТП
• Колесник Любов Анатоліївну - викладача кафедри іноземних мов
• Світлічну Вікторію Борисівну - старшого викладача кафедри водопостачання та
водовідведення
• Волошину Ірину Андріївну - методиста вищої категорії відділу міжнародних зв'язків
• Головіну Юлію Сергіївну - методиста вищої категорії навчального відділу
• Тесленко Ірину Петрівну - спеціаліста 1 категорії деканату ФЕЕ
• Медвідь Тетяну Михайлівну - спеціаліста 1 категорії деканату механіко-технологічного
факультету
• Лантікову Жанну Михайлівну - фахівця 1 категорії НДС
• Назину Ірину Олексіївну - спеціаліста 1 категорії РВВ
•.Морозову Світлану Анатоліївну - начальника відділу матеріально-технічного забезпечення
• Зарубіну Ларису Борисівну - інженера 1 категорії служби охорони праці та техніки безпеки
• Козлову Зінаїду Іванівну - спеціаліста загального відділу
• Савеленко Катерину Федорівну - спеціаліста відділу кадрів
• Руднєву Валентину Михайлівну - провідного спеціаліста бухгалтерії
• Букрєєву Олену Василівну - сестру-господарку санаторію-профілакторію
• Шестопалову Валентину Павлівну - зав. сектором бібліотеки
• Харченко Ірину Володимирівну - лаборанта кафедри охорони навколишнього
середовища
• Головко Лілію Аркадіївну - методиста вищої категорії ЦБО
Від усієї душі бажаю величезного жіночого щастя, тепла і уваги чоловіків, добра і любові,
здійснення усіх життєвих планів, надій і мрій. Добра вам, здоров'я, щасливої долі, весняного
настрою!
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