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Про нагородження Почесною 
Грамотою та подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статті 39 Закону України “Про місцеві державні адміністра-
ції” та Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затвердже-
ного розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2013 року 
№ 381/2013-р, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в області 
28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

1. Нагородити Почесною Грамотою обласної державної адміністрації з 
врученням цінного подарунка кожному: 

1.1. За невичерпаний оптимізм, ініціативність, активну громадську пози-
цію, щиру допомогу тим, хто її потребує, та з нагоди Дня благодійництва 
КОВАЛЬЧУКА Василя Івановича, генерального директора лікувально-спортив-
ного оздоровчого комплексу “Поділля”. 

1.2. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 
внесок у виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань та з 
нагоди Дня Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б.Хмельницького працівників академії: 
БЕЦА  
Юрія Івановича 

– полковника, тимчасово виконуючого обов’язки на-
чальника кафедри німецької та другої іноземної мо-
ви 

   

КУБЕЦЬКОГО 
Ярослава Олександровича 

– старшого лейтенанта, начальника відділення речо-
вого забезпечення 

   

ПЛЕХАНОВА  
Андрія Вікторовича 

– полковника, доцента кафедри особистої безпеки  
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1.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня працівників суду: 
ГРИНЧУК 
Світлану Миколаївну 

– заступника керівника апарату Новоушицького ра-
йонного суду Хмельницької області 

   

ДУБОВУ 
Маріанну Віталіївну 

– секретаря судового засідання відділу організацій-
ного забезпечення розгляду цивільних справ апеля-
ційного суду Хмельницької області 

   

КОМАРНІЦЬКОГО 
Віталія Вікторовича 

– керівника апарату господарського суду Хмельниць-
кої області 

   

КУТАСЕВИЧ 
Ольгу Геннадіївну 

– помічника судді апеляційного суду Хмельницької 
області 

   

КУЛЕШУ 
Лілію Миколаївну 

– секретаря судових засідань Шепетівського міськ-
районного суду Хмельницької області 

 

ЛУПІЙЧУК 
Ольгу Сергіївну 

– заступника керівника апарату Чемеровецького ра-
йонного суду Хмельницької області 

   

ЦАРУКА  
Олега Миколайовича 

– помічника голови Кам’янець-Подільського міськ-
районного суду Хмельницької області 

   

ЩЕРБІНІНУ 
Ірину Іванівну 

– секретаря судових засідань Волочиського район-
ного суду Хмельницької області 

 

1.4. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня ліквідатора учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 
ДЯКОВА 
Володимира Васильовича

– пенсіонера органів внутрішніх справ, м. Хмельниць-
кий 

   

КОРОБЧУК 
Лідію Романівну 

– пенсіонера, м. Кам’янець-Подільський 

   

КРАВЦЯ 
Петра Миколайовича 

– пенсіонера органів внутрішніх справ, м. Хмельниць-
кий 

 

ЛЕВИЦЬКОГО 
Бориса Андрійовича 

– пенсіонера, с. Голозубинці Дунаєвецького району 

   

ЛЕЖНЮКА 
Василя Ананійовича 

– пенсіонера, м. Хмельницький 

   

МАНТУЛЯКА 
Віктора Петровича 

– пенсіонера, смт Ярмолинці 

   

МАРЧИШИНА  
Степана Івановича 

– пенсіонера органів внутрішніх справ, м. Хмельниць-
кий 

 

МАЦИШИНА  
Володимира Федоровича

– пенсіонера, м. Хмельницький 

   

МИКИТЕНКО 
Олену Михайлівну 

– пенсіонерку, медичного працівника, смт Нова Ушиця 
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НИЖНИКА  
Віталія Андрійовича 

– пенсіонера, м. Старокостянтинів 

 

НІКОЛАЙЧУКА 
Віктора Івановича 

– голову громадської організації “Союз Чорнобиль 
України”, с. Гречинці Летичівського району 

   

СИБІГУ 
Олександра Петровича 

– полковника внутрішньої служби у відставці, колиш-
нього начальника державної пожежної частини-10, 
м. Хмельницький 

 

СОРОЧУНА 
Віктора Сергійовича 

– пенсіонера, с. Ільківці Теофіпольського району 

 

1.5. За сумлінну багаторічну працю на освітянській ниві, високий про-
фесіоналізм, вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання учнів-
ської молоді та з нагоди святкування 10-річчя державного професійно-техніч-
ного навчального закладу “Славутський професійний ліцей” НІЖНІК Надію 
Олександрівну, директора державного професійно-технічного навчального 
закладу “Славутський професійний ліцей”. 

1.6. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енер-
гетика: 
ГЛУШКА  
Віталія Михайловича 

– водія автотранспортних засобів служби механізації 
та транспорту відокремленого підрозділу “Хмель-
ницькі магістральні електричні мережі” 

   

ГУЛЯЄВА 
Володимира Назаровича 

– інженера з високовольтних випробувань та вимірю-
вань енергоустаткування служби електролаборатор-
ної діагностики і пожежної автоматики Департа-
менту розподільчих мереж публічного акціонерного 
товариства “Хмельницькобленерго” 

   

СЕМЕНЮКА 
Віталія Анатолійовича 

– інженера ІІ категорії ПС 330 кВ “Кам’янець-По-
дільська” відокремленого підрозділу “Хмельницькі 
магістральні електричні мережі” 

 

УКРАЇНЦЯ  
Віктора Богдановича 

– електромонтера оперативно-виїзної бригади Чеме-
ровецького району електричних мереж публічного 
акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” 

   

ЯРЕМЧУКА 
Василя Миколайовича 

– диспетчера Ізяславського району електричних мереж 
публічного акціонерного товариства “Хмельницьк-
обленерго” 

 

1.7. За проявлену майстерність та високі результати у фінальних змаган-
нях ХVII Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд держслужбовців: 
БЛАЖКА 
Миколу Васильовича 

– заступника начальника відділу ДВС Деражнянського 
районного управління юстиції 

   

ГОРДОВУ  
Людмилу Миколаївну 

– головного спеціаліста регіонального відділення Фон-
ду держмайна України по області 

   

ГРИНЬКОВА 
Вадима Івановича 

– головного спеціаліста організаційного відділу апа-
рату обласної державної адміністрації 
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КОСЯКА 
Івана Олександровича 

– спеціаліста І категорії сектору молоді та спорту від-
ділу освіти та спорту Ізяславської районної дер-
жавної адміністрації 

   

МАКОГОНЧУКА 
Вадима Віталійовича 

– головного спеціаліста сектору землеустрою, охорони 
та ринку земель відділу Держгеокадастру у Дунає-
вецькому районі 

 

РИБЧИНСЬКОГО 
Володимира Анатолійовича 

– заступника начальника управління агропромисло-
вого розвитку Новоушицької районної державної 
адміністрації 

   

САМСОНОВА  
Андрія Вікторовича 

– провідного спеціаліста відділу лісосировинних ре-
сурсів, впровадження прогресивних технологій ме-
ханізації обласного управління лісового та мис-
ливського господарства 

 

ЧУМАГІНУ 
Тетяну Павлівну 

– начальника відділу бухобліку, звітності і господар-
ського обслуговування – головного бухгалтера уп-
равління фінансів Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації 

   

ЯЩУКА 
Олега Петровича 

– заступника начальника митного поста (Славута) 
Хмельницької митниці ДФС 

 

1.8. За активну участь у науково-дослідницькій роботі, громадському 
житті та з нагоди 150-річчя Пасічнянського навчально-виховного комплексу 
“Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, технологічний ліцей”: 
ОСИКУ  
Діну Олександрівну 

– ветерана педагогічної праці 

   

РУСУ 
Тетяну Василівну 

– директора навчально-виховного комплексу 

   

ШЕРЕМЕТУ 
Богдана Вікторовича 

– президента учнівського самоврядування, учня 11 класу 
навчально-виховного комплексу 

 

1.9. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 25-ї річниці утворення Пенсійного фонду України: 
КВЯТКІВСЬКУ  
Марію Францівну 

– першого заступника начальника Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області 

   

МАШТАЛЕР 
Людмилу Аполлонівну 

– начальника бюджетно-фінансового відділу – голов-
ного бухгалтера управління Пенсійного фонду Ук-
раїни у Городоцькому районі 

   

МЕЛЬНИЧУК  
Любов Федорівну 

– старшого інспектора відділу з питань призначення та 
перерахунку пенсій управління Пенсійного фонду 
України у Красилівському районі 

   

ПОЛУДНЯК 
Аллу Григорівну 

– заступника начальника відділу організації правової 
роботи юридичного управління Головного управлін-
ня Пенсійного фонду України в області 

   

СТЕПАНЮК 
Наталію Михайлівну 

– завідувача бюджетно-фінансового сектору – голов-
ного бухгалтера управління Пенсійного фонду Ук-
раїни у м. Кам’янець-Подільський та Кам’янець-По-
дільському районі 
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ШЕРЕМЕТ 
Любов Василівну 

– начальника управління Пенсійного фонду України у 
Теофіпольському районі 

 

1.10. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 75-ї річниці формування військової частини А 3013 ХІБЛЕНЯ 
Руслана Васильовича, старшого прапорщика, командира взводу забезпечення 
живучості роти забезпечення живучості військової частини А 3013. 

1.11. За поширення культурно-просвітницького, творчого, мистецького 
руху на Поділлі та з нагоди 25-ї річниці створення центру ім. М.К.Реріха 
КОЛЕКТИВ ПОДІЛЬСЬКОГО КУЛЬТУРНО-ПРОСВІТНИЦЬКОГО ЦЕНТРУ ІМ. М.К.РЕРІХА. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, широку популяризацію архівних 
документів, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ працівників Державного архіву області: 
ГАВРИЩУК 
Ірину Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу зберігання, обліку та 
довідкового апарату  

   

ОЛІЙНИКА 
Юрія Васильовича 

– начальника відділу інформаційних технологій  

 

1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди 55-річчя від дня народження ПАСІЧНИК 
Світлану Михайлівну, заступника начальника – начальника відділу розвитку 
будівництва та будівельної діяльності управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації. 

1.14. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 24-ї річниці Державної фельд’єгерської служби України 
ГЕРИША Сергія Святославовича, підполковника внутрішньої служби, заступ-
ника начальника Відділу Головного управління Державної фельд’єгерської 
служби України у м. Хмельницький. 

1.15. За ініціативність, активну громадську позицію, щиру допомогу тим, 
хто її потребує та з нагоди 40-річчя від дня народження ШКУРЕНКОВА Валерія 
Сергійовича, керівника громадської організації “Підтримка інвалідів та учас-
ників АТО – Істина Добра”. 

 
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-

ного подарунка кожному: 
2.1. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 

внесок у виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань та з 
нагоди Дня Національної академії працівникам Національної академії Дер-
жавної прикордонної служби України ім. Б.Хмельницького: 
КОВБИЧУ 
Олегу Анатолійовичу 

– прапорщику, старшому інструктору – начальнику 
групи навчально-спеціальних машин відділення нав-
чально-спеціальних машин  
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ЛУЧКОВУ 
Олександру Петровичу 

– старшому прапорщику, старшині навчального курсу 
інженерно-технічного факультету  

 

2.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня працівників суду: 
ГОНЧАРЕНКУ  
Михайлу Михайловичу 

– консультанту Хмельницького міськрайонного суду  

   

ДОЙЧЕВУ 
Олександру Івановичу 

– робітнику з комплексного обслуговування і ремонту 
будинку відділу інформаційного та господарського 
забезпечення апеляційного суду  

   

ПОЛЕЩУК 
Людмилі Миколаївні 

– старшому секретарю Хмельницького міськрайон-
ного суду  

 

2.3. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, та з нагоди Дня ліквідатора ІВАСЮКУ Олек-
сандру Володимировичу, полковнику внутрішньої служби у відставці, колиш-
ньому командиру військової частини Д-0160, м. Хмельницький. 

2.4. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 
БОНДАРЧУК  
Ларисі Михайлівні 

– начальнику відділу праці та заробітної плати пуб-
лічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго” 

   

КЛІМЕНКО 
Тетяні Анатоліївні 

– начальнику сектору відділу розподілу, балансів та 
роботи з ринком електроенергії публічного акціо-
нерного товариства “Хмельницькобленерго” 

   

МАГДІНУ 
Валентину Антоновичу 

– заступнику директора з загальних питань Хмель-
ницького міського району електричних мереж пуб-
лічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго” 

   

ОКУЛИКУ 
Євгену Руслановичу 

– електрослюсарю з ремонту устаткування розподіль-
них пристроїв 4-го розряду ПС 330 кВ “Хмель-
ницька” 

   

ОНИЩУКУ 
Петру Михайловичу 

– електромонтеру з ремонту повітряних ліній електро-
передачі 6-го розряду служби ліній 330-750 кВ 
відокремленого підрозділу “Хмельницькі магістраль-
ні електричні мережі” Державного підприємства 
“Національна електрична компанія “Укренерго” 

 

2.5. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіона-
лізм та з нагоди 25-ї річниці утворення Пенсійного фонду України: 
БАТАЛІНСЬКІЙ 
Світлані Антонівні 

– завідувачу юридичного сектору управління Пенсій-
ного фонду України у Чемеровецькому районі 

   

ВАКАРЧУК 
Галині Станіславівні 

– головному спеціалісту відділу обслуговування гро-
мадян управління Пенсійного фонду України у 
м. Кам’янець-Подільський та Кам’янець-Подільсько-
му районі 
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КОХАНЮК  
Галині Олександрівні 

– головному казначею Головного управління Держав-
ної казначейської служби України в області 

 

КУЛІШ 
Катерині Валеріївні 

– начальнику відділу платежів до пенсійної системи та 
контрольно-перевірочної роботи управління Пенсій-
ного фонду України у м. Шепетівка та Шепетів-
ському районі 

   

МАСЦЮСІ 
Дмитру Анатолійовичу 

– головному спеціалісту відділу бухгалтерського об-
ліку бюджетно-фінансового управління головного 
управління Пенсійного фонду України в області 

   

ЧЕПУРНОМУ 
Володимиру Івановичу 

– начальнику відділу контрольно-перевірочної роботи 
управління Пенсійного фонду України в Дунаєвець-
кому районі 

 

2.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 75-ї річниці формування військової частини А 3013 НЕДВИЗІ 
Тетяні Іванівні, працівнику Збройних сил України, начальнику квартирно-
експлуатаційної служби військової частини А 3013. 

2.7. За проявлену майстерність та високі результати у фінальних змаган-
нях ХVII Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд держслужбовців 
КЛИМЧУКУ Василю Васильовичу, заступнику керівника апарату – начальнику 
організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації. 

2.8. За багаторічну сумлінну працю, широку популяризацію архівних 
документів, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ ДАНИЛЮК Лесі Іванівні, головному спеціалісту від-
ділу організації та координації архівної справи Державного архіву області. 

2.9. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 24-ї річниці Державної фельд’єгерської служби України 
ГОРУНУ Сергію Олександровичу, капітану внутрішньої служби – старшому 
офіцеру Відділу Головного управління Державної фельд’єгерської служби 
України у м.Хмельницький. 
 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В.Процюк 


