
 
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затверд-
женого 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 сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річниці 
Конституції України: 
БОДНАРУКА 
Богдана Олександровича 

– капітана служби цивільного захисту, начальника 
Летичівського районного сектору Головного уп-
равління ДСНС України в області 

   

ВДОВИЧЕНКА  
Геннадія Володимировича 

– завідувача обласного методичного кабінету безпеки 
життєдіяльності Навчально-методичного центру ци-
вільного захисту та безпеки життєдіяльності Хмель-
ницької області 

   

ГІЩУКА  
Володимира Васильовича 

– капітана, заступника командира військової частини – 
польова пошта В 1423 

   

ГОНЧАР  
Валентину Іванівну 

– начальника відділу фінансово-господарського забез-
печення апарату Чемеровецької районної державної 
адміністрації 

   

ГУМЕНЮКА 
Івана Івановича 

– завідувача зерноскладу ТОВ “Адамівка Агро”, 
с. Адамівка Віньковецького району 

   

ДМИТРИШЕН  
Ярославу Ярославівну 

– заступника директора Департаменту фінансів облас-
ної державної адміністрації 
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ДУДУ  
Дмитра Володимировича 

– тракториста ТОВ “Нові аграрні технології”, с. Оле-
шин Хмельницького району 

   

ЕФЕНДІЄВУ 
Аллу Павлівну 

– завідувача Ізяславської державної нотаріальної кон-
тори 

   

ЄРГЕШОВА 
Романа Султанбековича 

– солдата, сапера групи спеціального мінування загону 
спеціального мінування  військової частини А 2641 

   

ЄРМЕНЧУКА 
Юрія Михайловича 

– капітана служби цивільного захисту, провідного 
фахівця відділу соціально-гуманітарної роботи та 
психологічного забезпечення центру забезпечення 
діяльності Головного управління ДСНС України в 
області 

   

КАДИМОВУ 
Світлану Петрівну 

– начальника відділу взаємодії з суб’єктами держав-
ної реєстрації та підвищення кваліфікації держав-
них реєстраторів Управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції в 
області 

   

КАСЯНЮКА  
Романа Миколайовича 

– заступника начальника головного територіального 
управління юстиції з питань державної виконавчої 
служби – начальника Управління державної вико-
навчої служби Головного територіального управ-
ління юстиції в області 

   

КАЧУРІВСЬКУ 
Тетяну Яківну 

– секретаря керівника Старосинявської районної дер-
жавної адміністрації 

   

КИРИЛЮКА 
Олега Андрійовича 

– підполковника служби цивільного захисту, началь-
ника Деражнянського районного сектору Головного 
управління ДСНС України в області 

   

КОБИЛЯНСЬКОГО  
Сергія Михайловича 

– депутата Дунаєвецької міської ради 

   

КРЕТ 
Марію Василівну 

– оператора машинного доїння ПП “Аграрна компа-
нія 2004” 

   

КУТЬ  
Оксану Володимирівну 

– майстра виробничої діяльності ТОВ “Старокостян-
тинівська меблева фабрика” 

   

КШЕМІНСЬКОГО  
Віктора Володимировича 

– начальника Кам’янець-Подільського районного ви-
робничого відділу Хмельницької регіональної філії 
ДП “Центр державного земельного кадастру” 

   

МАНДЗЮК  
Домку Лазарівну 

– начальника відділу здійснення документообігу, кон-
тролю та роботи зі зверненнями громадян апарату 
Білогірської районної державної адміністрації 

   

МІХАЛЕВСЬКОГО 
Олександра Івановича 

– директора, вчителя історії Заміхівської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів Новоушицького ра-
йону 

   

ОГОРОДНІК 
Леоніду Володимирівну 

– першого заступника начальника Хмельницького 
об’єднаного управління Пенсійного фонду України 
в області 
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ПАВЛЮКА  
Романа Степановича 

– учасника АТО, охоронника ТОВ “Україна-2001”, 
смт Теофіполь 

   

ПАЛАМАРЧУКА 
Петра Дмитровича 

– начальника ремонтно-механічної майстерні ДП “Ле-
тичівське лісове господарство” 

   

САЄНКА  
Василя Миколайовича 

– водія сільськогосподарського кооперативу “Улаша-
нівський”, с. Улашанівка Славутського району 

   

СВАРНИКА 
Дениса Володимировича 

– старшого солдата, старшого сапера відділення спе-
ціального мінування загону спеціального мінування 
військової частини А 2641 

   

СИЗЬКА  
Анатолія Борисовича 

– технічного директора ТОВ “Екометал”, м. Красилів 

   

СОВГАНА  
Сергія Миколайовича 

– слюсаря з механоскладальних робіт 5-го розряду 
ПАТ “Кам’янець-Подільськ-автоагрегат”, м. Кам’я-
нець-Подільський 

   

СТЕЦЮКА  
Юрія Васильовича 

– директора Кушнірівського будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів, с. Купіль Во-
лочиського району 

   

ТКАЧУКА 
Валерія Валерійовича 

– капітана, начальника випробувально-виробничої 
майстерні вибухових пристроїв загону контролю 
якості проведення робіт з розмінування військової 
частини А 2641 

   

ЧАЛОГО 
Олександра Олександровича 

– майора, заступника командира військової частини 
А 3479 

   

ШАТАЙЛА 
Івана Васильовича 

– головного зоотехніка філії “Рідний край” ПрАТ 
“Зернопродукт МХП”, с. Новоставці Теофіполь-
ського району 

   

ШВЕЦЯ  
Миколу Вікторовича 

– керуючого фермою СТОВ “Хорост-Поділля”, 
с. Мацьківці Хмельницького району 

   

ШЕСТАК  
Альвіну Петрівну 

– заступника генерального директора з економіки та 
фінансів ВП “Хмельницька АЕС” ДП “НАЕК 
“Енергоатом”, м. Нетішин 

   

ШКВАРУНА  
Анатолія Олександровича 

– механізатора СВК “Лабунський”, с. Новолабунь По-
лонського району 

   

ШПАКА 
Вадима Федоровича 

– полковника служби цивільного захисту, начальника 
7-ї державної пожежно-рятувальної частини по охо-
роні ВП “Хмельницька АЕС” 3-го державного по-
жежно-рятувального загону Головного управління 
ДСНС України в області 

   

ЯВОРСЬКОГО 
Олександра Володимировича 

– провідного фахівця з питань зайнятості відділу на-
дання соціальних послуг Деражнянського район-
ного центру зайнятості, демобілізованого учасника 
бойових дій на Сході країни 

   

ЯЦЕНКА  
Юрія Миколайовича 

– тракториста фермерського господарства “Агроін-
вестпроект 2005” 
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1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
висвітлення роботи органів виконавчої влади та з нагоди Дня журналіста: 
БАБЕНКОВУ  
Оксану Олександрівну 

– журналіста ДП ДТА “33 канал” 

   

БАЙТАЛЮК 
Валентину Богданівну 

– редактора газети “Дунаєвецький вісник”, 

   

ВОЙТОВИЧ  
Наталію Володимирівну 

– консультанта відділу з питань внутрішньої полі-
тики, адміністративно-територіального устрою та 
інформаційного забезпечення виконавчого апарату 
обласної ради 

   

ВОЛКОВИНСЬКОГО 
Олександра Сергійовича 

– завідувача кафедри журналістики Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. Івана 
Огієнка 

   

ГУБРІЄНКА  
Романа Володимировича 

– старшого кореспондента відділу журналістських 
розслідувань, права і моралі обласної газети “По-
дільські вісті” 

   

ДЕНИСЕНКО  
Дарину Василівну 

– оглядача відділу оперативної інформації та хроніки 
ТВО інформаційних програм філії Національної 
телекомпанії України “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-Центр” 

   

ЗАКАЛЬСЬКОГО 
Володимира Михайловича 

– ветерана журналістики, селище Чемерівці 

   

КОСІК  
Галину Анатоліївну 

– редактора газети “Нетішинський вісник”, м. Нетішин 

   

МАЛІША 
Петра Івановича 

– кореспондента обласної газети “Подільські вісті” 

   

НАЗАРЕНКО  
Олену Анатоліївну 

– журналіста ТОВ “Проскурів”, м. Хмельницький 

   

СІДОВУ 
Наталію Геннадіївну 

– редактора відділу економіки і соціальної політики 
ТВО суспільно-політичних програм філії Націо-
нальної телекомпанії України “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “Поділля-Центр” 

   

ТУРЧИНУ  
Марію Анатоліївну 

– журналіста телевізійного проекту Народний кон-
троль 

   

ЯРОВЕНКО 
Тетяну Григорівну 

– редактора Сімейної газети, м. Хмельницький 

 

1.3. За високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в системі 
лісового господарства та з нагоди 50-річчя від дня народження ПУСТИЛЬНОГО 
Валерія Леонідовича, директора державного підприємства “Кам’янець-
Подільське лісове господарство”. 

1.4.  За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподарського ви-
робництва району й області та з нагоди 60-річчя від дня народження РУДЯ 
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Василя Володимировича, начальника управління агропромислового розвитку 
Городоцької районної державної адміністрації. 

1.5. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби: 
ВАЛЬЧУК  
Галину Василівну 

– заступника директора – начальника Управління 
спеціалізованої підготовки Департаменту спеціалі-
зованої підготовки та кінологічного забезпечення 
ДФС 

   

ЗАКОТЯНСЬКОГО  
Валерія Володимировича 

– начальника відділу нагляду в будівництві, котло-
нагляді на транспорті та зв’язку Управління Держ-
праці в області 

   

КРУЛИК  
Стефанію Едуардівну 

– начальника відділу державної підтримки регіональ-
ного розвитку управління регіонального розвитку та 
будівництва обласної державної адміністрації 

   

ОКОРОЧКОВУ 
Іванну Геннадіївну 

– головного спеціаліста Міжрегіонального управління 
Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та 
Хмельницькій областях 

   

РАДКЕВИЧА  
Анатолія Івановича 

– завідувача сектору з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення Ізяславської район-
ної державної адміністрації 

   

САВИЦЬКУ 
Олену Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу фінансово-господар-
ського забезпечення та діловодства управління з пи-
тань цивільного захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ШЕВЧУК  
Альону Володимирівну 

– головного спеціаліста сектору забезпечення доступу 
до публічної інформації апарату обласної державної 
адміністрації 

 

1.6. За багаторічну сумлінну працю в електроенергетичній галузі та з на-
годи 50-річчя ПС 330 кВ “Хмельницька” БУДАРЕВСЬКОГО Олександра В’яче-
славовича, провідного інженера з релейного захисту і електроавтоматики ПС 
330 кВ “Хмельницька” відокремленого підрозділу “Хмельницькі магістральні 
електричні мережі ДП “Національна енергетична компанія “Укренерго”. 

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий вне-
сок у надання медичної допомоги військовослужбовцям та з нагоди Дня ме-
дичного працівника: 
АЛЕШКА 
Анатолія Петровича 

– завідувача пульмонологічним відділенням Хмель-
ницької обласної лікарні 

   

БУЛЕЗУ 
Ірину Володимирівну 

– лікаря акушера-гінеколога відділення гінекології з 
малоінвазивними технологіями Хмельницького місь-
кого перинатального центру 

   

ГЕДЗЮК  
Олену Миколаївну 

– завідувача Волочиським відділенням загальної прак-
тики – сімейної медицини Волочиського районного 
центру первинної медико-санітарної допомоги 
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ГОНТАРА 
Володимира Феофановича 

– лікаря-анестезіолога відділення анестезії та інтен-
сивної терапії Старокостянтинівської центральної 
районної лікарні 

   

ГРИНЧУКА 
Валерія Петровича 

– лікаря-хірурга відділення малоінвазивної хірургії 
Хмельницької міської лікарні 

   

ДЗЬОБУ  
Андрія Ігоровича 

– лікаря-хірурга Хмельницької міської лікарні 

   

ЛОЗИНСЬКОГО  
Анатолія Валерійовича 

– лікаря-нейрохірурга Хмельницької обласної лікарні 

   

МЕЛЬНИКА  
Сергія Борисовича 

– підполковника медичної служби в/ч А 2339, заступ-
ника начальника Хмельницького військового госпі-
талю 

   

ОСТРОВСЬКУ  
Людмилу Іванівну 

– лікаря-фтизіатра відділення для лікування хворих 
на мультирезистентний туберкульоз Хмельницького 
обласного протитуберкульозного диспансеру 

   

ПАЛІЙЧУКА  
Богдана Івановича 

– заступника головного лікаря з медичної частини 
Городоцької центральної районної лікарні 

   

РУБАС  
Тетяну Миколаївну 

– лікаря-ультразвукової діагностики Хмельницької 
міської лікарні 

   

САПОЖНІКА 
Андрія Павловича 

– лікаря-хірурга Хмельницької обласної лікарні 

   

ТЕРНОВУ 
Віру Володимирівну 

– сестру медичну старшу відділення трансфузіології 
КЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина 
м. Нетішин” 

   

ТИМОНІНУ  
Інну Іванівну 

– лікаря-психіатра 4-го відділення Хмельницької об-
ласної психіатричної лікарні № 1 

 

1.8. За активну громадську позицію, плідну роботу у ветеранських орга-
нізаціях та з нагоди 75-річчя від дня народження ЧЕКЕРДУ Галину Петрівну, 
голову ради Летичівської районної організації ветеранів. 

1.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток кооперативного господарства та з нагоди Міжнародного дня кооперації 
ФЕРТЮК Світлану Володимирівну, проректора з науково-педагогічної роботи, 
зв’язків з виробництвом та маркетингу Хмельницького кооперативного торго-
вельно-економічного інституту. 

1.10. За участь у загальнокомандному заліку обласної спартакіади та 
з нагоди Дня державної служби команди державних службовців: 

1.10.1. Серед збірних команд районних державних адміністрацій: 
КРАСИЛІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за І місце 
   

ДЕРАЖНЯНСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ – за ІІ місце 
   

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІ-
СТРАЦІЇ 

– за ІІІ місце 
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1.10.2. Серед збірних команд облдержадміністрації та територіальних 
підрозділів центральних органів виконавчої влади в області: 
УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ КАЗНАЧЕЙСЬКОЇ СЛУЖБИ УКРАЇ-
НИ В ОБЛАСТІ 

– за І місце 

   

ГОЛОВНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В 
ОБЛАСТІ 

– за ІІ місце 

   

ГОЛОВНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ ЮСТИЦІЇ В 
ОБЛАСТІ 

– за ІІІ місце 

 

1.11. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби переможців ІІ туру щорічного 
Всеукраїнського конкурсу “Кращий державний службовець”: 

1.11.1. Серед районних державних адміністрацій: 
а) у номінації “Кращий керівник”: 

І місце 
   

СЛИШИНСЬКУ 
Олену Вікторівну 

– начальника служби у справах дітей Віньковецької 
районної державної адміністрації 

 

б) У номінації “Кращий спеціаліст”: 
І місце 

   

КАЛИНЮК  
Діну Сергіївну 

– головного спеціаліста управління соціального за-
хисту населення Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації 

 

1.11.2. Серед структурних підрозділів обласної державної адміністрації: 
а) У номінації “Кращий керівник”: 

І місце 
   

СТАДНІЧУК  
Галину Павлівну 

– начальника відділу економічного аналізу, прогно-
зування, розвитку агропромислового комплексу та 
сільських територій Департаменту агропромисло-
вого розвитку обласної державної адміністрації 

 

б) У номінації “Кращий спеціаліст”: 
І місце 

   

ГЛАДІЯ 
Олександра Володимировича 

– головного спеціаліста відділу економічного аналізу, 
прогнозування, розвитку агропромислового комп-
лексу та сільських територій Департаменту агро-
промислового розвитку обласної державної адміні-
страції 

 

1.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
зміцнення обороноздатності Збройних Сил України та з нагоди 75-ї річниці 
створення ДП “Шепетівський ремонтний завод” ЩЕСНЯКА Олександра Мико-
лайовича, інженера відділу матеріально-технічного постачання державного 
підприємства “Шепетівський ремонтний завод”. 
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1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 20-ї річ-
ниці створення національного природного парку “Подільські Товтри”: 
ЛЮБІНСЬКУ 
Людмилу Григорівну 

– старшого наукового співробітника національного 
природного парку “Подільські Товтри” 

   

ПОЛУДНЯКА  
Андрія Олександровича 

– директора національного природного парку “По-
дільські Товтри” 

 

1.14. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня архі-
тектури України: 
БАЙДАЦЬКУ  
Світлану Леонідівну 

– начальника відділу містобудування та архітектури 
Летичівської районної державної адміністрації 

   

ДУНАЄВСЬКУ  
Ірину Михайлівну 

– начальника відділу містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації – головного архі-
тектора області 

 
 
 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
висвітлення роботи органів виконавчої влади та з нагоди Дня журналіста: 

КОЛЕКТИВУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ “НЕЗАЛЕЖНИЙ ГРОМАДСЬКИЙ ПОРТАЛ” 
   

БЛАГОМУ 
Роману Олександровичу 

– журналісту ДП ДТА “33 канал” 

   

ДМИТРИКУ 
Володимиру Андрійовичу 

– відповідальному секретареві обласної організації На-
ціональної спілки журналістів України 

   

ЗАВЕРУСІ  
Миколі Борисовичу 

– власному кореспонденту газети “Експрес” у Хмель-
ницькій області 

   

КОСЮК 
Ксенії Борисівні 

– журналісту інтернет-видання “0382.ua”, м. Хмель-
ницький 

   

МАКОГОН  
Валентині Петрівні 

– редактору відділу інформаційно-аналітичних програм 
ТВО “Радіоефір” філії Національної телекомпанії 
України “Хмельницька регіональна дирекція “По-
ділля-центр” 

   

МЕЛЬНИК  
Галині Віталіївні 

– кореспонденту редакції газети “Є” 

   

МІСЮК  
Галині Петрівні 

– головному редактору ТОВ ТРК “Лотел-СКТБ”, 
м. Нетішин 

   

ПОСПОЛІТІ  
Максиму Павловичу 

– журналісту ТОВ “Продюсерський центр “Ексклю-
зив”, м. Хмельницький 

   

САВІЦЬКІЙ  
Юлії Вадимівні 

– журналісту інтернет видання “Подільська.інфо”, 
м. Хмельницький 

   

СИВОКОНЬ  
Тетяні Іванівні 

– власному кореспонденту телеканалу “NewsOne”, 
м. Хмельницький 
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СОБЧУКУ  
Василю Васильовичу 

– завідуючому господарською частиною обласної га-
зети “Подільські вісті” 

   

СПРИНЧАК 
Вікторії Вікторівні 

– журналісту ТОВ “Продюсерський центр “Ексклю-
зив”, м. Хмельницький 

   

ШАНДЕБУРІ  
Світлані Василівні 

– заступнику редактора обласної газети “Подільські 
вісті” 

   

ШУЛЬЗІ  
Степану Миколайовичу 

– журналісту телевізійного проекту “Народний кон-
троль”, м. Хмельницький 

   

ЯЦЕМІРСЬКІЙ 
Наталії Петрівні 

– заступнику головного реактора газети “Кам’янець-
кий часопис КлюЧ”, м. Кам’янець-Подільський 

 

 

2.2. За багаторічну сумлінну працю в електроенергетичній галузі та з 
нагоди 50-річчя ПС 330 кВ “Хмельницька” ПЛАЦІДИМУ Сергію Станіславо-
вичу, диспетчеру електропідстанції ПС 330 кВ “Хмельницька” відокремленого 
підрозділу “Хмельницькі магістральні електричні мережі ДП “Національна 
енергетична компанія “Укренерго”. 

2.3. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий вне-
сок у надання медичної допомоги військовослужбовцям та з нагоди Дня ме-
дичного працівника: 
ЗАВРОЦЬКОМУ 
Олександру Івановичу 

– полковнику медичної служби в/ч А 2339, начальнику 
Хмельницького військового госпіталю 

   

ЗІМБІЦЬКІЙ 
Людмилі Степанівні 

– завідувачу кабінету обліку та медичної статистики 
КЗ НМР “Спеціалізована медико-санітарна частина 
м. Нетішин” 

   

МАЗАНЮК  
Людмилі Володимирівні 

– старшій сестрі медичній педіатричного відділення 
для недоношених дітей Хмельницької міської дитя-
чої лікарні 

 

2.4. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня державної служби ПОТАШНІКОВІЙ Галині Валеріївні, 
заступнику начальника Управління кінологічного забезпечення Департаменту 
спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС. 

2.5. За ІІІ місце у ІІ турі щорічного Всеукраїнського конкурсу “Кращий 
державний службовець”серед районних державних адміністраційта з нагоди 
Дня державної служби: 

а) У номінації “Кращий керівник”: 
СОКОЛЮК  
Наталії Іванівні 

– заступнику начальника відділу освіти, молоді та 
спорту Білогірської районної державної адміністрації 

 

б) У номінації “Кращий спеціаліст”: 
СВИСТУН  
Наталії Іванівні 

– головному спеціалісту управління освіти, молоді та 
спорту Красилівської районної державної адміністрації 
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2.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у зміц-
нення обороноздатності Збройних Сил України та з нагоди 75-ї річниці ство-
рення ДП “Шепетівський ремонтний завод” РАДЧЕНКОВУ Олександру Юрійо-
вичу, начальнику служби безпеки і охорони державного підприємства “Ше-
петівський ремонтний завод”. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
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