
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації” та Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, зат-
вердженого 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 мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації аварії, та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 
учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: 
БАСКА 
Олега Володимировича 

– колишнього старшого інспектора державного по-
жежного нагляду Білогірського районного відділу 
Управління державної пожежної охорони УМВС 
України в області 

   

БАЦМАНА  
Олександра Івановича 

– м. Полонне 

   

БІЛЬОВСЬКОГО 
Івана Володимировича 

– м. Ізяслав 

   

БОРЧУК 
Людмилу Вікторівну 

– селище Стара Ушиця Кам’янець-Подільського ра-
йону 

   

ВЕРБИЦЬКОГО 
Михайла Казимировича 

– колишнього водія 17-ї самостійної державної по-
жежної частини м. Ізяслав Ізяславського районного 
відділу Головного управління МНС України в об-
ласті 

   

ГОНЧАРА 
Василя Васильовича 

– с. Ставниця Летичівського району 
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ЖУКОВСЬКОГО 
Ігоря Флоріановича 

– колишнього начальника 4-ї самостійної державної 
пожежної частини м. Кам’янець-Подільський місь-
кого управління Головного управління МНС Ук-
раїни в області 

   

ЗАБОЛОТНОГО 
В’ячеслава Тимофійовича 

– с. Мушкутинці Дунаєвецького району 

   

КАЛЬНІЙ 
Валентину Миколаївну 

– селище Білогір’я 

   

КАРП’ЮКА 
Василя Івановича 

– прапорщика внутрішньої служби у відставці, ко-
лишнього командира відділення 2-ї самостійної дер-
жавної пожежної частини м. Хмельницький Управ-
ління державної пожежної охорони УМВС України 
в області 

   

КУРМАНЧУКА 
Василя Володимировича 

– с. Глібів Новоушицького району 

   

ЛЕБЕДИНА 
Григорія Арсеновича 

– м. Нетішин 

   

МАЦЬКОВА 
Василя Олексійовича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

   

МІТКА 
Леонтія Альбіновича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

   

ОХОЦЬКОГО 
Володимира Казимировича 

– м. Деражня 

   

ПАСТЕРНАКА 
В’ячеслава Дмитровича 

– м. Городок 

   

РОЗЛУЧНОГО 
Петра Васильовича 

– с. Новий Глібів Новоушицького району 

   

СІЧКАРЯ 
Віктора Дмитровича 

– колишнього старшого інженера державного пожеж-
ного нагляду Старокостянтинівського районного 
відділу Управління державної пожежної охорони 
УМВС в області 

   

СТЕПАНЮКА 
Миколу Васильовича 

– с. Ташки Славутського району 

   

ЦИБУЛЬКА  
Миколу Петровича 

– селище Віньківці 

   

ЧИЧУКА 
Данила Ярославовича 

– м. Хмельницький 

   

ЯВОРСЬКОГО 
Олександра Анатолійовича 

– м. Славута 

   

ЯРМОЛЮКА 
Миколу Володимировича 

– с. Западинці Красилівського району 
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ЯРМОЩУКА 
Анатолія Яковича 

– спеціаліста архівного сектору управління режиму та 
технічного захисту інформації Головного управлін-
ня Національної поліції в області 

 

1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня працівників житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення: 
КАМІНСЬКОГО 
Миколу Дмитровича 

– слюсаря-електрика структурного підрозділу ЖЕК 
№ 2 комунального підприємства “Славутське жит-
лово-комунальне об’єднання” 

   

РИМАРЧУКА 
Володимира Олексійовича 

– машиніста рубальної машини району теплових 
мереж № 1 міського комунального підприємства 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 

 

1.3. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток освітньої галузі області та з нагоди 45-річчя від дня на-
родження ФАСОЛЮ Олега Івановича, директора Департаменту освіти і науки 
обласної державної адміністрації. 

1.4. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня Служби безпеки України працівників Управління 
Служби безпеки України в області: 
АНДРЕЙКА 
Василя Петровича 

– підполковника 

   

УЖЕВКА 
Сергія Володимировича 

– лейтенанта 

 

1.5. За багаторічну працю, вагомий особистий внесок у справу реалізації 
державної політики з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми і молоддю та 
з нагоди 55-річчя від дня народження ПАНЧОХУ Світлану Костянтинівну, ди-
ректора Білогірського районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та 
молоді. 

1.6. За багаторічну працю, вагомий особистий внесок у справу реалізації 
державної політики з питань соціальної роботи з дітьми-сиротами, дітьми, по-
збавленими батьківського піклування, та з нагоди 50-річчя від дня народження 
СЕНЬ Лілію Василівну, адміністратора чергового державного закладу “Хмель-
ницький обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування”. 

1.7. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’яз-
ку та з нагоди Дня Національної гвардії України військовослужбовців військо-
вої частини 3053: 
БЄЛІКОВА 
Володимира Сергійовича 

– старшину, старшого інструктора кінологічного 
взводу 

   

ГАЛКІНА 
Сергія Сергійовича 

– старшину, старшого інструктора (з водіння) автомо-
більного відділення автомобільного взводу 
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ДЕГОДЮКА 
Олександра Івановича 

– старшину, старшого інструктора (з озброєння та 
підривної справи) 1-го штурмового відділення взво-
ду спеціального призначення патрульної роти 

   

МЕЛЬНИКА 
Олега Васильовича 

– капітана, командира 3-го стрілецького взводу 1-ї стрі-
лецької роти 

   

ХАЛУПНОГО 
Василя Павловича 

– прапорщика, начальника військового наряду 2-го від-
ділення 1-го патрульного взводу спеціальної пат-
рульної роти 

 

1.8. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у зміцнення правопорядку та з нагоди 18-ї річ-
ниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання 
покарань: 
ВОЙТЮКА 
Івана Васильовича 

– майора внутрішньої служби, старшого оперуповно-
важеного оперативного відділу Шепетівської ви-
правної колонії № 98 

   

МАСЛОВСЬКОГО 
Олександра Вікторовича 

– майора внутрішньої служби, старшого інспектора 
кримінально-виконавчої інспекції управління Дер-
жавної пенітенціарної служби в області 

 

1.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 50-річчя від дня 
народження ЯЦКОВА Бориса Олександровича, голову Ізяславської районної 
державної адміністрації. 

1.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у системі лісового господарства області та з нагоди 60-річчя 
від дня народження КОЛЕСНИКА Володимира Григоровича, заступника началь-
ника обласного управління лісового та мисливського господарства. 

1.11. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 35-річчя 
від дня народження ЯНЧУКА Андрія Петровича, начальника відділу по роботі у 
Хмельницькій області Департаменту малого та середнього бізнесу. 

1.12. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм та з нагоди Дня пожежної охорони працівників Головного управління 
ДСНС України в області: 
ІВАНЮКА 
Віктора Васильовича 

– підполковника служби цивільного захисту, началь-
ника Дунаєвецького районного сектору 

   

НЕДЗЕЛЬСЬКОГО 
Олександра Станіславовича

– прапорщика служби цивільного захисту, командира 
відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної 
частини 

   

ПАНАСЮКА 
Володимира Миколайовича 

 полковника служби цивільного захисту, начальника 
Білогірського районного сектору   

 

1.13. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди 60-річчя 
від дня народження РЖЕГАКА Володимира Миколайовича, голову Полонської 
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районної організації ВФСТ “Колос” АПК України, директора Полонської 
ДЮСШ “Колос”. 

2. Обласна державна адміністрація висловлює Подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному: 

2.1. За мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації аварії, та з нагоди 30-х роковин Чорнобильської катастрофи 
учасникам ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС: 
БАБИЧУ 
Петру Петровичу 

– с. Завалійки Волочиського району 

   

БРИГИДІ 
Євгену Миколайовичу 

– пенсіонеру МВС, селище Летичів 

   

ВЕРЕМІЙЧУКУ 
Олександру Володимировичу 

– с. Коськів Шепетівського району 

   

ГАРВАТУ 
Леоніду Леонідовичу 

– м. Хмельницький 

   

ГЛІНСЬКОМУ 
Анатолію Григоровичу 

– селище Чемерівці 

   

ДАНИЛЮКУ 
Євгену Дмитровичу 

– начальнику управління з питань цивільного захисту 
населення облдержадміністрації 

   

ДОРОЩУКУ 
Леоніду Петровичу 

– селище Стара Синява 

   

ЗАМАХУ 
Василю Олександровичу 

– с. Шибена Теофіпольського району 

   

ЛЮЛЬКУНУ 
Віктору Григоровичу 

– с. Ружичанка Хмельницького району 

   

ЛЯРГО 
Юрію Михайловичу 

– м. Кам’янець-Подільський 

   

ПАНАСЮКУ 
Анатолію Миколайовичу 

– м. Старокостянтинів 

   

ПОЛІЩУКУ 
Степану Ясоновичу 

– с. Веснянка Старокостянтинівського району 

   

ПОСВІСТАКУ 
Броніславу Броніславовичу

– селище Ярмолинці 

   

ТРОФІМОВУ 
Віктору Борисовичу 

– колишньому командиру відділення 7-ї державної 
пожежної частини по охороні ХАЕС та м. Нетішин  
Головного управління МНС України в області 

   

ШИРОКОМУ 
Ростиславу Григоровичу 

– м. Шепетівка 

   

ШРУБКОВСЬКОМУ 
Володимиру Івановичу 

– м. Хмельницький 
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2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня працівникам житлово-комунального 
господарства і побутового обслуговування населення: 
ГУМЕННІЙ 
Ользі Василівні 

– інженеру-мікробіологу міського комунального під-
приємства “Хмельницькводоканал” 

   

МАКОВСЬКОМУ 
Михайлу Володимировичу 

– слюсарю-ремонтнику 6-го розряду району теплових 
мереж “Жовтневий” Кам’янець-Подільського кому-
нального підприємства “Міськтепловоденергія” 

   

ПАВЛЮКУ 
Олексію Стратоновичу 

– головному інженеру Теофіпольського виробничого 
управління житлово-комунального господарства 

 

2.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм та з нагоди Дня Служби безпеки України працівникам Управління Служ-
би безпеки України в області: 
БАБІЮ  
Дмитру Едуардовичу 

– майору 

   

ГРОМОВУ  
Олександру Борисовичу 

– лейтенанту 

 

2.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
60-річчя від дня народження ДОНКОВУ Володимиру Васильовичу, начальнику 
відділу містобудування та архітектури виконавчого комітету Шепетівської 
міської ради. 

2.5. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у зміцнення правопорядку та з нагоди 18-ї річ-
ниці утворення центрального органу виконавчої влади з питань виконання 
покарань ФІНЯКУ Петру Петровичу, капітану внутрішньої служби, черговому 
помічнику начальника установи відділу нагляду і безпеки Замкової виправної 
колонії № 58. 

2.6. За зразкове виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, та з нагоди Дня пожежної охорони: 
ЗАГАНІЧУ 
Василю Миколайовичу 

– сержанту служби цивільного захисту, пожежному-
рятувальнику 27-го державного пожежно-рятуваль-
ного поста Головного управління ДСНС України в 
області 

   

СЕМЕНОВУ 
Володимиру Геннадійовичу 

– колишньому начальнику організаційно-стройового 
відділу Управління державної пожежної охорони 
УМВС України в області 

 
 
Перший заступник  
голови адміністрації              В. Процюк 


