
 
 
 
Про нагородження Почесною 
відзнакою “За заслуги перед 
Хмельниччиною” 

 
 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адмі-
ністрації”, на підставі Положення про Почесну відзнаку “За заслуги перед 
Хмельниччиною”, затвердженого розпорядженням голови обласної державної 
адміністрації від 16.04.2009 № 134/2009-р, зареєстрованого Головним  управ-
лінням юстиції 17 квітня 2009 року за № 59/1389, рішення розширеного засі-
дання колегії обласної державної адміністрації від 19 серпня 2016 року: 

Нагородити Почесною відзнакою “За заслуги перед Хмельниччиною” за 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний, культурно-освітній розвиток області та з нагоди 
25-ї річниці від Дня незалежності України:  

БАХМАТА 
Миколу Івановича 

– професора, завідувача кафедри рослинництва і 
кормовиробництва Подільського державного аграрно-
технічного університету, доктора сільськогосподар-
ських наук 

   

БОГАЧИКА  
Сергія Вікторовича 

– директора філії “Кам’янець-Подільська” ТОВ СП 
“НІБУЛОН” 

   

БУРЯКА 
Сергія Васильовича 

– народного депутата України ІІ-VІІ скликань 

   

ВАСИЛИШИНА 
Андрія Володимировича 

– радника МВС України, генерала внутрішньої 
служби України 

   

ВДОВИЧЕНКА 
Анатолія Андрійовича 

– директора державного підприємства “Новатор”, 
м. Хмельницький 

   

ВЕЧІРКА 
Володимира Володимировича

– начальника радіостанції радіовзводу польового 
вузла зв’язку військової частини А2738 Головного 
управління оперативного забезпечення Збройних 
Сил України, старшого сержанта 

   



 2

ГАЄЦЬКУ 
Людмилу Пилипівну 

– вчителя біології ліцею № 17, м. Хмельницький 

   

ГЕРЕГУ 
Олександра Володимировича 

– народного депутата України VІІ і VІІІ скликань 

   

ГУК  
Галину Григорівну 

– директора Великозозулинецького ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Красилівського району 

   

ГУЛЬКА 
Миколу Петровича 

– колишнього директора ВАТ “Старокостянтинів-
ський цукровий завод” (1978-2003 рр.), пенсіонера 

   

ГУМЕННОГО 
Анатолія Васильовича 

– директора СТОВ “Заготівельник”, с. Воронківці 
Старокостянтинівського району 

   

ДУБІНУ 
Миколу Івановичу 

– генерального директора публічного акціонерного 
товариства “Славутський солодовий завод” 

   

ЗАМОГИЛЬНОГО 
Євгена Федоровича 

– інженера будівельника господарчої групи відділу 
освіти, молоді та спорту Хмельницької райдерж-
адміністрації 

   

ЗУБОК  
Олену Василівну 

– керівника народного аматорського ансамблю “Спо-
мин” Білогірського районного будинку культури 

   

КОЗЕЛЬСЬКОГО 
Івана Домініковича 

– редактора Старосинявської районної газети “Колос” 

   

КОНЕТА 
Івана Михайловича 

– проректора з наукової роботи Кам’янець-Поділь-
ського національного університету імені Івана Огі-
єнка, доктора фізико-математичних наук, професора 

   

КОРБУТА 
Анатолія Миколайовича 

– генерального директора ТДВ “Хмельницькзалізо-
бетон” 

   

КОРОЛЬОВА 
Владислава Володимировича 

– учасника бойових дій у зоні АТО, м. Славута 

   

КОРШКА 
Віктора Миколайовича 

– командира військової частини А2738 Головного 
управління оперативного забезпечення Збройних 
Сил України, полковника 

   

КРОТІКА 
Сергія Микитовича 

– пенсіонера, колишнього директора сільськогоспо-
дарського товариства з обмеженою відповідаль-
ністю виробничої фірми “Мрія”, с. Сокіл Кам’я-
нець-Подільського району 

   

ЛАБАЗЮКА  
Петра Петровича 

– директора ПП “Аграрна компанія 2004”, с. Попівці 
Волочиського району 

   

ЛОКАЙ 
Галину Адамівну 

– директора малого приватного підприємства “Ксе-
нія”, м. Кам’янець-Подільський 

   

МИРОНОВУ 
Світлану Петрівну 

– завідувача кафедри корекційної педагогіки та ін-
клюзивної освіти, доктора педагогічних наук, про-
фесора Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету імені Івана Огієнка 

   

ПАЖИМСЬКОГО 
Олександра Матвійовича 

– старшого наукового співробітника Державного 
історико-культурного заповідника “Самчики” 
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ПОЛІСАНА 
Руслана Анатолійовича 

– начальника розвідки штабу військової частини 
А2738 Головного управління оперативного забез-
печення Збройних Сил України, майора 

   

ПРИСТУПУ 
Івана Івановича 

– начальника територіального управління Державної 
судової адміністрації України в області 

   

САЛІПУ 
Дмитра Григоровича 

– заступника головного лікаря з експертизи з тим-
часової непрацездатності Старокостянтинівської 
центральної районної лікарні 

   

СКАЛІЯ 
Володимира Михайловича 

– директора міського комунального підприємства 
“Хмельницьктеплокомуненерго” 

   

СМІШКА   
Василя Івановича 

– голову Новоушицької районної ради організації 
ветеранів України, пенсіонера, ветерана праці 

   

СПІВАКА 
Михайла Петровича 

– технічного директора ТОВ “Старокостянтинів-
цукор” 

   

СУХОДОЛЮ 
Анатолія Івановича 

– професора, завідуючого кафедрою хірургії після-
дипломної освіти, головного хірурга Хмельницької 
області, доктора медичних наук 

   

ФАЛІОН 
Наталію Іванівну 

– керівника народного аматорського театру пісні 
“Бабине літо”, с. П’ятничани Чемеровецького району 

   

ФРІДМАНА 
Артура Давидовича 

– генерального директора ПрАТ “Об’єднання “Про-
грес”, м. Славута 

   

ШАПОВАЛА 
Михайла Васильовича 

– голову правління сільськогосподарського коопера-
тиву “Летава”, Чемеровецький район 

   

ЮР’ЄВА 
Володимира Васильовича 

– генерального директора ТОВ “Український кри-
стал”, м. Кам’янець-Подільський 

   

ЯГЛІНСЬКОГО  
Валерія Станіславовича 

– голову правління ПрАТ “Деражнянський молоч-
ний завод” 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


