
 
 
 
 
 
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 зразкове виконання військового обов’язку, особливі заслуги у за-
хисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з нагоди 
третьої річниці створення військової частини А 0661 військовослужбовців 
військової частини А 0661: 
ГАЙКОВСЬКОГО 
Сергія Анатолійовича 

– підполковника, начальника спеціальної служби – 
інструктора відділення інструкторів 

   

ДЕМ’ЯНЧУКА 
Михайла Івановича 

– розвідника-кулеметника групи спеціального призна-
чення роти спеціального призначення 

   

КОНДРАТЮКА 
Вадима Леонідовича 

– старшого солдата, розвідника-радиста групи спеці-
ального призначення роти спеціального призна-
чення 

   

МАРЧУКА  
Володимира Трохимовича 

– старшого прапорщика, начальника служби логіс-
тики 

   

УГРИНОВИЧА 
Олександра Івановича 

– сержанта, старшого розвідника групи спеціального 
призначення роти спеціального 
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1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток підприємства та з нагоди 170-річчя утворення “Торговий 
дім “Шепетівський цукор” працівників товариства: 
АНДРІЄВА  
Андрія Ігоровича 

– директора фінансового товариства з обмеженою 
відповідальністю 

   

СТЕПАНЕЦЬ  
Надію Данилівну 

– начальника відділу нормування праці 

 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу соціального страхування та з нагоди 50-річчя від 
дня народження КІНДЗЕРСЬКОГО Сергія Анатолійовича, директора виконавчої 
дирекції обласного відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності. 

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток агропромислового виробництва Старокостянтинівського 
району та з нагоди 70-річчя від дня народження БОРОВИКА Анатолія Васильо-
вича, виконавчого директора СТОВ “Заслуч”, с. Сахнівці Старокостянтинів-
ського району. 

1.5. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 
та з нагоди Дня прикордонника військовослужбовців Національної академії 
державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького: 
БАСАРАБУ 
Олександра Корнійовича 

– підполковника, доцента кафедри зв’язку, автомати-
зації та захисту інформації 

   

КВАШУ 
Дениса Володимировича 

– полковника, начальника курсу заочного навчання 
факультету підготовки керівних кадрів 

   

СТЕПАНОВА  
Сергія Петровича 

– полковника, заступника начальника факультету охо-
рони та захисту державного кордону з навчально-
методичної роботи 

 

1.6. За мужність та самовідданість. проявлені у роки війни, вагомий 
особистий внесок у патріотичне виховання молоді та з нагоди 71-ї річниці 
перемоги над нацизмом у Другій світовій війні 1939-1945 років учасників 
бойових дій Великої Вітчизняної війни: 
БАБАКА 
Івана Івановича 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

БОГУЦЬКОГО 
Григорія Петровича 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

БОРТНІКА 
Петра Івановича 

– члена Летичівської районної ради ветеранів Украї-
ни, с. Вербка Летичівського району 

   

БРИЦАКА  
Володимира Івановича 

– с. Бережанка Чемеровецького району 
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ГЕРАСИМЮКА  
Леоніда Антоновича 

– члена Старокостянтинівської райміської ради вете-
ранів України, м. Старокостянтинів 

   

ГОНЧАРОВА 
Петра Сергійовича 

– члена Кам’янець-Подільської міської ради ветеранів 
України, м. Кам’янець-Подільський 

   

ГУЛЬКО  
Галину Іллінічну 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

ДОЛИНСЬКОГО 
Бориса Людвиговича 

– члена Дунаєвецької районної ради ветеранів Украї-
ни, м. Дунаївці 

   

ЄЛЕВИЧА 
Зельмана Абрамовича 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

ЗАДВОРНОГО 
Івана Федоровича 

– члена Кам’янець-Подільської міської ради ветеранів 
України, м. Кам’янець-Подільський 

   

ЗАХРАБОВА 
Нуруша Гейдаровича 

– члена Старокостянтинівської райміської ради 
ветеранів України, м. Старокстянтинів 

   

КАГАНЦЯ 
Миколу Олексійовича 

– члена Городоцької районної ради ветеранів Украї-
ни, м. Городок 

   

КОВАЦЬКОГО 
Анатолія Леонтійовича 

– члена Городоцької районної ради ветеранів Украї-
ни, м. Городок 

   

ЛИСЕНКА 
Миколу Петровича 

– м. Шепетівка 

   

МИХАЙЛОВСЬКОГО 
Тадеуша Адамовича 

– члена Дунаєвецької районної ради ветеранів Украї-
ни, м. Дунаївці 

   

РЯЗАНЦЕВА 
Миколу Тимофійовича 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

СТАНІСЛАВА  
Павла Захаровича 

– члена Летичівської районної ради ветеранів Украї-
ни, с. Юрченки Летичівського району 

   

ТАТАРЕНКО 
Агафію Андріївну 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

ФІНКЕЛЬШТЕЙНА 
Семена Яковича 

– члена обласної ради організації ветеранів України, 
м. Хмельницький 

   

ЦИБУЛЬСЬКОГО  
Євгена Марковича 

– м. Шепетівка 

 

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відкриття 
дошкільного навчального закладу “Дивограй” КОСТЮК Наталію Петрівну, заві-
дувача дошкільного навчального закладу “Дивограй”, с. Гуменці Кам’янець-
Подільського району. 

1.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток анестезіології, інтенсивної терапії та з нагоди   
50-річчя від дня народження ЙОЛТУХОВСЬКОГО Сергія Миколайовича, заві-
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дуючого відділенням анестезіології та інтенсивної терапії обласного госпіталю 
ветеранів війни. 

1.9. За сумлінну працю, впровадження сучасних психолого-педагогічних 
методів навчання і виховання дітей, учнів та з нагоди 25-річчя створення 
психологічної служби: 
ГУЛЬКО 
Олену Анатоліївну 

– практичного психолога навчально-виховного комп-
лексу № 6, м. Хмельницький 

   

КОЛІСЕЦЬКУ 
Олену Федорівну 

– методиста психологічної служби методичного кабі-
нету управління освіти Шепетівського міськвикон-
кому 

   

СТРАШНЮК 
Жанну Дмитрівну 

– методиста обласного центру практичної психології і 
соціальної роботи обласного інституту після-
дипломної педагогічної освіти 

 

1.10. За високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток музейної 
справи та з нагоди 30-річчя діяльності КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО 
ХУДОЖНЬОГО МУЗЕЮ. 

1.11. За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток міста та з нагоди Дня міста Кам’янець-Подільський: 
ЄВЧУК 
Оксану Володимирівну 

– заступника директора з іноземних мов НВК № 9 
ім. А.М. Трояна, м. Кам’янець-Подільський 

   

ТИТОВА 
Ігоря Олександровича 

– директора ТОВ “Модуль-Україна”, м. Кам’янець-
Подільський 

 

1.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток системи господарських судів та з нагоди 25-річчя утворення  арбі-
тражних (господарських) судів працівників господарського суду Хмельницької 
області: 
КЛЮЧКУ 
Ольгу Петрівну 

– завідувача бібліотекою 

   

ПРИХОДЧЕНКО 
Ольгу Андріївну 

– секретаря судового засідання 

   

СМІШКО 
Олену Петрівну 

– головного спеціаліста служби управління персо-
налом   

 

1.13. За багаторічну працю, сумлінне виконання службових обов’язків, 
особистий внесок у справу цивільного захисту населення та з нагоди 60-річчя 
від дня народження ЗАГОРСЬКОГО Євгена Андрійовича, відповідального чер-
гового відділу оперативного чергування та забезпечення централізованого 
оповіщення управління з питань цивільного захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації. 

1.14. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 60-річчя від дня 
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народження ЗАГОРОДНОГО Віталія Михайловича, директора товариства з 
обмеженою відповідальністю “Козацька долина 2016”. 

1.15. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток галузі меліорації і водного господарства та з нагоди Дня 
працівників водного господарства ДЗИЦЮКА Павла Борисовича, провідного 
геодезиста Хмельницької гідрогеолого-меліоративної партії обласного управ-
ління водних ресурсів. 

1.16. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток науки та з нагоди 20-річчя утворення Міжрегіональної 
академії управління персоналом працівників Хмельницького інституту ПрАТ 
“ВНЗ “Міжрегіональна Академія управління персоналом”: 
ОЛІЙНИК 
Валентину Василівну 

– кандидата педагогічних наук, доцента кафедри пси-
хології 

   

ПАРАНДІЙ 
Валентину Олександрівну 

– кандидата історичних наук, доцента, заступника ди-
ректора 

 

1.17. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток агропромислового виробництва Старокостянтинівського ра-
йону та з нагоди 50-річчя від дня народження ФОМОВИЧА Віталія Васильовича, 
голову правління сільськогосподарського кооперативу ім. Щорса, с. Ладиги 
Старокостянтинівського району. 

1.18. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обо-
в’язку та з нагоди 50-ї річниці з Дня створення частини військовослужбовців 
військової частини – польова пошта В 2806: 
БУЛАЦИКА 
Євгена Богдановича 

– підполковника, заступника командира 

   

КОВАЛЕНКА 
Миколу Миколайовича 

– полковника, командира 

   

КРЕЩЕНЕЦЬКОГО 
Олександра Івановича 

– майора, начальника командного пункту – заступ-
ника начальника штабу з бойового управління 

   

ФЕСУНА  
Василя Никаноровича 

– підполковника, заступника командира 

   

ШЕВЧЕНКА 
Валерія Федоровича 

– полковника, керівника польотами групи управління 

 
 
 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток підприємства та з нагоди 170-річчя утворення “Торговий 
дім “Шепетівський цукор” працівників товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Торговий дім “Шепетівський цукор”: 
БРИЗІЦЬКОМУ 
Івану Андрійовичу 

– слюсарю-ремонтнику   
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ЮХИМЧУКУ 
Віктору Васильовичу 

– електромонтеру з ремонту та обслуговування електро-
устаткування 

 

 

2.2. За активну громадську позицію, значний внесок у волонтерську 
роботу та допомогу учасникам антитерористичної операції: 
СЕРЕДЮК 
Вікторії Вікторівні 

– голові громадської організації “Автомайдан-Хмель-
ниччина” 

   

ЮЗЕПЧУК 
Тетяні Миколаївні 

– голові Благодійного фонду “Подих надії нації” 

 

2.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 
та з нагоди Дня прикордонника військовослужбовців Національної академії 
державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького: 
КОВАЛЬСЬКОМУ 
Максиму Володимировичу 

– капітану, заступнику начальника курсу по роботі з 
персоналом факультету іноземних мов та гуманітар-
них дисциплін 

   

КОРОЛЮ 
Михайлу Олексійовичу 

– підполковнику юстиції, старшому викладачу кафед-
ри конституційного, адміністративного та міжнарод-
ного права   

 

2.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди відкриття 
дошкільного навчального закладу “Дивограй” АБДУЛКАДИРОВІЙ Інні Григорів-
ні, голові Гуменецької сільської об’єднанної територіальної громади Кам’я-
нець-Подільського району. 

2.5. За високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток міста та з нагоди Дня міста Кам’янець-Подільський: 
НАЗАРУК 
Наталії Іванівні 

– вихователю-методисту дошкільного навчального за-
кладу № 18 “Зірочка”, м. Кам’янець-Подільський 

   

СЛАБІНСЬКОМУ 
Валерію Володимировичу 

– директору ТОВ “Науково-виробнича організація 
“Каммед”, м. Кам’янець-Подільський 

 

2.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток системи господарських судів та з нагоди 25-річчя утворення арбітраж-
них (господарських) судів працівників господарського суду Хмельницької 
області: 
КОБРІНІЙ  
Оксані Володимирівні 

– начальнику відділу інформаційно-аналітичного за-
безпечення та статистики 

   

КУЗНЄЦОВІЙ 
Наталії Володимирівні 

– оператору комп’ютерного набору відділу документ-
тального забезпечення – канцелярії 

   

ПАЮКУ  
Максиму Анатолійовичу 

– помічнику судді 

 

2.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток галузі меліорації і водного господарства та з нагоди Дня 
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працівників водного господарства працівників обласного управління водних 
ресурсів: 
БАЙРАКУ 
Ярославу Миколайовичу 

– інженеру-гідрологу І категорії відділу техногенно-
екологічної безпеки, використання водних ресурсів 
та моніторингу вод    

   

ШВЕЦЮ 
Анатолію Івановичу 

– водію автотранспортних засобів Хмельницької гідро-
геолого-меліоративної партії 

 

2.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток науки та з нагоди 20-річчя утворення Міжрегіональної 
академії управління персоналом АВСІЄВИЧ Аллі Валеріївні, доктору філософії 
у галузі права, старшому викладачу кафедри комерційного та трудового права 
Міжрегіональної Академії управління персоналом. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
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