
 
 
 
 
 
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, 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 сумлінне виконання завдань із охорони прав і свобод людини, 
протидію злочинності, підтримку публічної безпеки і порядку та з нагоди пер-
шої річниці Дня Національної поліції України полісменів Головного управ-
ління Національної поліції в області: 

БАРАНЮК  
Марію Миколаївну 

– майора поліції, старшого інспектора з особливих до-
ручень відділу превенції управління превентивної 
діяльності 

   

ДАЦУНИКА 
Сергія Олександровича 

– майора поліції, оперуповноваженого сектору кримі-
нальної поліції Старосинявського відділення поліції 
Старокостянтинівського відділу поліції 

   

ІВАСЮКА 
Олександра Петровича 

– підполковника поліції, старшого слідчого відділу 
розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого 
управління

   

КАЩУКА 
Миколу Васильовича 

– полковника поліції, тимчасово виконуючого обо-
в’язки заступника начальника 

   

МЕЛЬНИЧУКА  
Ярослава Миколайовича 

– підполковника поліції, оперуповноваженого відділу 
швидкого реагування 
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1.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 65-річчя від дня народження ЮРЧЕНКА Анатолія Петровича, 
директора Хмельницького міського центру соціальної реабілітації дітей-
інвалідів “Школа життя”. 

1.3. За сумлінну працю, вагомий внесок в організацію рятувальних робіт 
з локалізації надзвичайної ситуації, що виникла 11 травня 2016 року на тери-
торії с. Гірчична Дунаєвецького району, працівників Головного управління 
ДСНС України в області: 

БОНДАРА  
Дмитра Володимировича 

– першого заступника начальника 

   

ІВАНЮКА  
Віктора Васильовича 

– начальника Дунаєвецького районного сектору

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий вне-
сок у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного призначення, роз-
виток будівельної галузі області та з нагоди Дня будівельника: 

КОВАЛЬЧУКА  
Руслана Вікторовича 

– начальника дільниці вантажопідіймальних механіз-
мів КП “Спецбудмеханізація” 

   

КУЧЕРА  
Віктора Івановича 

– інженера-енергетика КП “Хмельницький комбінат 
будівельних матеріалів” 

   

ПЕТРОВСЬКУ  
Ганну Дмитрівну 

– начальника виробничо-технічного відділу ТДВ 
“Промбуд-1” 

1.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
обов’язків та з нагоди 25-ї річниці Дня незалежності України:  

АМАТОРСЬКИЙ ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ “ЛЮБИСТОК” КРАСИЛІВСЬКОГО МІСЬКОГО 

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
(керівник хору Калюк Микола Іванович) 

   

ВОКАЛЬНИЙ ГУРТ “ДОЛЯ” НОВОУШИЦЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ 

КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ 
(керівник хору Ухатюк Віктор Васильович) 

   

КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ НАРОДНИЙ ХОР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ “ВЕЧІРНІ 

ЗОРІ” РАЙОННОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ “РОЗМАЙ”  
(керівник Підгородецька Ольга Корніївна) 

 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ВОКАЛЬНИЙ АНСАМБЛЬ “СПОМИН” 

БІЛОГІРСЬКОГО РАЙОНУ 
(художній керівник Зубок Олена Василівна) 

 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ХОР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ “ПОДОЛЯНИ” 

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ  
ІМ. ВОЛОДИМИРА НОЖКИ 
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(керівник хору Куклюк Володимир Олександрович) 
 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ХОР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ “СТЕЖИНА” 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ “ЛЕТИЧІВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ”  
ЛЕТИЧІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

(керівник хору Фортельний Володимир Мусійович) 
 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ХОР ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ “ЧЕРВОНА КАЛИНА” 

ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
(керівник хору Жмурчук Катерина Валентинівна) 

 

НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ, ПРАЦІ ТА 

ВІЙСЬКОВОЇ СЛУЖБИ ТЕОФІПОЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
(керівник хору Головацький Петро Петрович) 

   

ХОР ВЕТЕРАНІВ “ВІДЛУННЯ ПАМ’ЯТІ” ІЗЯСЛАВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВЕТЕРАНІВ 

ПРИ РАЙОННОМУ БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
(керівник хору Лукарська Антоніна Мартинівна) 

 

ХОР ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ ВОЛОЧИСЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І ДОЗВІЛЛЯ 

МІСЬКОЇ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 
(керівник хору Поліщук Аделя Станіславівна,  

заслужений працівник культури України) 
 

ХОРОВИЙ ВЕТЕРАНСЬКИЙ КОЛЕКТИВ “КОЗАКИ ПРИБУЖЖЯ” ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

РАЙОННОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 
(керівник хору Лактонов Олександр Миколайович) 

 

ХОРОВИЙ КОЛЕКТИВ “ЧОРНОБРИВЦІ” КРАСИЛІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО 

ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ТА НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ 
(керівник хору Ничипорук Микола Іванович) 

   

АНДРОЩУК 
Олену Юріївну 

– полковника, начальника науково-дослідного відділу 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького

   

АНДРУШКА  
Олександра Васильовича 

– підполковника, заступника начальника факультету 
підготовки керівних кадрів  Національної академії Дер-
жавної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького

   

АНТОНЮК 
Тетяну Леонідівну 

– вчителя історії Грицівської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів, с. Гриців Шепетівського району 

   

АРСЕНЮКА  
Валерія Вікторовича 

– завідувача хірургічного відділення, лікаря-хірурга 
хірургічного відділення № 1 Кам’янець-Подільської 
міської лікарні № 1 

   

БАСЮКА  
Ярослава Володимировича 

– учасника антитерористичної операції на Сході Ук-
раїни, с. Глинники Славутського району 

   

БЕРЛІНСЬКУ  
Емілію Олександрівну 

– головного спеціаліста відділу культури, національ-
ностей та релігій Деражнянської районної держав-
ної адміністрації 

   

БОРИСОВА  
Володимира Володимировича 

– провідного бібліографа-краєзнавця Летичівської 
публічної бібліотеки 
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БУРДЕНЮКА  
Віталія Руслановича 

– лейтенанта, командира взводу керованого мінуван-
ня інженерно-саперної роти військової частини 
А 3479 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А 2738 

   

БУРЯЧИНСЬКУ  
Валентину Леонтіївну 

– завідуючу Куражинським сільським бібліотечним 
філіалом відділу культури, туризму та з питань за-
собів масової інформації Новоушицької селищної 
ради 

   

ВОВКА  
Юрія Леонідовича 

– капітана, заступника командира частини з озброєн-
ня – начальника технічної частини військової час-
тини польова пошта В 1423 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А 2738, учасника 
АТО 

   

ВОЛОШИНА  
Сергія Григоровича 

– майора, начальника відділення контролю загону 
контролю якості проведення робіт з розмінування 
військової частини А 2641, учасника АТО 

   

ГАВРИЛЮКА 
Богдана Борисовича 

– старшого солдата, старшого водія понтонного від-
ділення понтонного взводу понтонної роти війсь-
кової частини А 3290, учасника АТО 

   

ГНАТЮКА  
Миколу Григоровича 

– завідувача хірургічним відділенням Старокостянти-
нівської центральної районної лікарні 

   

ГУРИНА  
Івана Миколайовича 

– водія Старосинявської центральної районної лі-
карні, учасника АТО 

   

ДАНИЛЕВСЬКОГО 
Віктора Михайловича 

– учасника антитерористичної операції 

   

ДЗІСЯКА 
Олександра Леонідовича 

– старшого сержанта, головного сержанта – коман-
дира понтонного відділення понтонного взводу пон-
тонної роти військової частини А 3290 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А 2738 

   

ІВАХА  
Віталія Михайловича 

– старшого прапорщика, командира взводу матері-
ального забезпечення військової частини А 3479, 
учасника АТО 

   

КАЗІМІРОВУ  
Наталію Михайлівну 

– директора ТОВ “Агрохліб”, с. Мушкутинці Дунає-
вецького району 

   

КАЧКОЛЮ  
Олександра Олександровича 

– комбайнера ТОВ НВА “Перлина Поділля”, Білогір-
ський район 

   

КОВАЛЬЧУКА  
Анатолія Павловича 

– директора Орининської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів  Кам’янець-Подільського району 

   

КОВАЛЬЧУКА  
Олександра Валерійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежно-рятувальника 34-го державного пожежно-
рятувального поста Головного управління ДСНС 
України в області 

   

КОВПАК (СТОЯНЕЦЬКУ)  
Ольгу Петрівну 

– письменницю, просвітянина, члена обласного осе-
редку Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літе-
раторів України” 
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КОВТУНЯКА  
Володимира Олександровича

– старшину, інструктора групи знищення вибухоне-
безпечних предметів загону знищення вибухонебез-
печних предметів військової частини А 2641, учас-
ника АТО 

   

КОЛІСНИКА 
Олега Михайловича 

– прапорщика, старшого інструктора з водіння авто-
мобільного відділення спеціальної патрульної роти 
військової частини 3053 Західного оперативно-тери-
торіального об’єднання Національної гвардії України 

   

КОЛОМІЄЦЬ 
Аллу Григорівну 

– заступника начальника відділу фінансування та 
бухгалтерського обліку прокуратури Хмельницької 
області – заступника головного бухгалтера 

   

КОМИСЛИВОГО 
Андрія Миколайовича 

– сержанта, старшого інструктора (командира маши-
ни) групи бронетранспортерів автомобільного взво-
ду військової частини 3053 Західного оперативно-
територіального об’єднання Національної гвардії 
України 

   

КОРЗУНА  
Юрія Володимировича 

– капітана управління Служби безпеки України в об-
ласті 

   

КУЛІША 
Миколу Володимировича 

– капітана поліції, дільничного офіцера поліції сек-
тору превенції Кам’янець-Подільського відділу по-
ліції Головного управління Національної поліції в 
області 

   

ЛАБАНСЬКОГО  
Андрія Михайловича 

– старшого солдата, старшого дресирувальника групи 
селекції загону підготовки кінологів та собак війсь-
кової частини А 2641, учасника АТО 

   

ЛАНІВСЬКУ  
Марину Ігорівну 

– волонтера благодійного фонду “Волонтери По-
ділля”, м. Хмельницький 

   

ЛІЩУКА 
Ярослава Павловича 

– старшину, інструктора кінологічного взводу війсь-
кової частини 3053 Західного оперативно-терито-
ріального об’єднання Національної гвардії України 

   

ЛОБОДЮКА  
Олександра Антоновича 

– капітана, начальника відділення персоналу військо-
вої частини А 2738, учасника АТО 

   

ЛОШАКА 
Сергія Васильовича 

– капітана поліції, старшого інспектора ситуаційного 
відділу управління організаційно-аналітичного за-
безпечення та оперативного реагування Головного 
управління Національної поліції в області 

   

ЛУСТЕ  
Андрія Олеговича 

– лікаря-хірурга Хмельницького військового гості-
талю 

   

ЛЯШУКА  
Василя Федоровича 

– прапорщика служби цивільного захисту, командира 
відділенням 18-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини Головного управління ДСНС України в області 

   

МАЗУРА 
Сергія Васильовича 

– сержанта, заступника командира взводу командира 
1-го відділення 1-го взводу 2-ї стрілецької роти війсь-
кової частини 3053 Західного оперативно-терито-
ріального об’єднання Національної гвардії України 
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МАНІЛЬЧУКА  
Анатолія Володимировича 

– заступника генерального директора з цивільного 
захисту, пожежної безпеки та екології ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” 

   

МАРЕНКА  
Миколу Семеновича 

– Малиницького сільського голову Хмельницького 
району 

   

МАРЧЕНКА 
Анатолія Михайловича 

– капітана поліції, старшого оперуповноваженого від-
ділу розкриття злочинів проти особи управління 
карного розшуку Головного управління Національ-
ної поліції в області 

   

МЕЛЬНИЧУКА  
Руслана Ярославовича 

– власника торгової марки та засновника ТОВ “Аква-
Родос”, м. Славута 

   

НАЗАРОВА  
Валерія Миколайовича 

– завідувача відділенням анестезіології з ліжками ін-
тенсивної терапії Чемеровецької центральної район-
ної лікарні 

   

НЕЛІНА  
Володимира Миколайовича 

– лікаря-рентгенолога Хмельницького військового 
госпіталю 

   

ОРЖИНСЬКОГО  
Олега Миколайовича 

– капітана служби цивільного захисту, начальника ка-
раулу 19-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України в області 

   

ОСТАПОВА  
Олександра Миколайовича 

– сержанта, головного сержанта інженерно-технічної 
роти військової частини польова пошта В 1423 без-
посереднього підпорядкування військовій частині 
А 2739 

   

ПАНЧУК 
Людмилу Сергіївну 

– керівника гуртків “Спортивна радіопеленгація” та 
“Оператори аматорської служби радіозв’язку” клубу 
“Юний технік” управління освіти виконавчого комі-
тету Нетішинської міської ради 

   

ПАНЧУКА  
Сергія Віталійовича 

– заступника начальника відділу державного контро-
лю та нагляду за безпекою на транспорті управління 
Укртрансбезпеки в області 

   

ПЕТРИШИНА  
Петра Івановича 

– голову ФГ “Петришин”, с. Воскодавинці Красилів-
ського району 

   

ПЕТРУШЕВСЬКОГО 
Миколу Володимировича 

– старшого сержанта, старшого водія автомобільного 
взводу роти матеріального забезпечення військової 
частини А 2738 

   

ПЛІНСЬКОГО  
Миколу Михайловича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Адамівка Агро”, с. Адамівка Вінь-
ковецького району 

   

ПРОТОКОВСЬКОГО 
Олексія Зіновійовича 

– начальника відділу матеріально-технічного забезпе-
чення та охорони праці управління матеріального 
забезпечення та розвитку інфраструктури Депар-
таменту спеціалізованої підготовки та кінологічного 
забезпечення ДФС 

   

РАДЕЦЬКОГО  
Миколу Йосиповича 

– лісоруба VІ розряду Ярмолинецького лісництва ДП 
“Ярмолинецьке лісове господарство” 
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РАДЧИШИНА 
Віталія Олександровича 

– молодшого радника юстиції, начальника Білогір-
ського відділу Старокостянтинівської місцевої про-
куратури Хмельницької області 

   

САВІЦЬКОГО 
Івана Леонідовича 

– головного лікаря Полонської центральної районної 
лікарні ім. Н. Говорун 

   

САВЛУК  
Людмилу Василівну 

– заступника начальника управління соціального за-
хисту населення Ізяславської районної державної 
адміністрації 

   

САЇНЧУК  
Лілію Іванівну 

– завідувача кабінету УЗД – лікаря з УЗД Хмель-
ницького військового госпіталю 

   

СИНИШИНА  
Максима Миколайовича 

– майора управління Служби безпеки України в об-
ласті 

   

СЛОБОДЯНА  
Анатолія Анатолійовича 

– сержанта, командира 2-го відділення 1-го взводу 1-ї 
стрілецької роти військової частини 3053 Західного 
оперативно-територіального об’єднання Національ-
ної гвардії України 

   

СПІВАКА  
Михайла Петровича 

– технічного директора ТОВ “Старокостянтинівцу-
кор” 

   

СЮСЬКА 
Івана Васильовича 

– радника юстиції, прокурора Старокостянтинівської 
місцевої прокуратури Хмельницької області 

   

ТУЗА 
Юрія Антоновича 

– радника юстиції, заступика керівника Городоцької 
місцевої прокуратури Хмельницької області 

   

ФЕДОРУКА 
Андрія Дмитровича 

– майора, начальника відділення бойової підготовки 
військової частини А 2738 

   

ФІСЮНА  
Дмитра Вікторовича 

– начальника варти ВОХР ВП Волочиського машино-
будівельного заводу ПАТ “Мотор Січ” 

   

ФРАНКА  
Олександра Миколайовича 

– завідувача сектору експертної роботи, ринкового 
нагляду та надання адміністративних послуг управ-
ління Держпраці в області 

   

ФРАНКОВА 
Віталія Миколайовича 

– старшого сержанта, старшого водія автомобільного 
взводу роти матеріального забезпечення  військової 
частини А 2738 

   

ЧЕРНЕЦЬКУ  
Людмилу Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу культури, національ-
ностей, релігій та туризму Городоцької районної 
державної адміністрації 

   

ШЕВЕРНОГУ (КАМЄНЄВУ)  
Маргариту Володимирівну 

– письменницю, заступника голови обласного осеред-
ку Всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літера-
торів України” 

   

ШКАДЬКА 
Валерія Володимировича 

– радника юстиції, заступика начальника відділу пред-
ставництва інтересів громадянина або держави в 
суді та при виконанні судових рішень прокуратури 
Хмельницької області 
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ЯКОВИШИНА 
Петра Володимировича 

– старшого прапорщика внутрішньої служби, заступ-
ника чергового помічника начальника установи сек-
тору для тримання чоловіків, засуджених до довіч-
ного позбавлення волі, Замкової виправної колонії 

   

1.6. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та знач-
ний внесок у патріотичне виховання молоді: 

ДМИТРИШИНА  
Михайла Васильовича 

– учасника АТО

   

КОЗАКА  
Леоніда Івановича 

– учасників АТО, голову Новоушицького районної 
спілки ветеранів 

   

СОЛОВЙОВА  
Валерія Юрійовича 

– майора, члена Новоушицької районної ради ор-
ганізації ветеранів України, ветерана військової 
служби

   

СТОРОЖА  
Сергія Петровича 

– учасника АТО

   

ЮРЧИКА  
Романа Богдановича 

– підполковника, військового комісара Новоушиць-
кого об’єднаного військового комісаріату, учас-
ника АТО 

 

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників торгівлі БОЯРСЬКУ Людмилу Володимирівну, голову Кам’янець-Поділь-
ської міської організації Всеукраїнської профспілки працівників торгівлі, гро-
мадського харчування та послуг. 

1.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток бібліотечної справи та з нагоди 55-річчя від Дня народження ВОЙТОВИЧ 
Олену Антонівну, провідного бібліотекаря відділу виробничої літератури 
обласної універсальної наукової бібліотеки. 

1.9. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди 15-ї річниці з Дня створення Центру розмінування військової частини 
А 2641 військовослужбовців військової частини А 2641, учасників АТО: 

ЛЕВКОВЦЯ  
Андрія Олександровича 

– провідного інженера відділення контролю загону 
контролю якості проведення робіт з розмінування 

   

ПШЕНИШНОГО 
Юрія Леонідовича 

– старшину, старшого інструктора відділення підго-
товки кінологів загону підготовки кінологів та 
собак 

   

ЧОРНОГО  
Валентина Михайловича 

– підполковника, командира загону підготовки 
кінологів та собак   

   

1.10. За високий професіоналізм, особистий внесок у розвиток підпри-
ємництва області та з нагоди 60-річчя від Дня народження ЯРИНУ Юрія Віталі-
йовича, приватного підприємця, директора ТТК “Дикий мед”, члена секретаріату 
регіональної ради підприємців Хмельницької області. 
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1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з наго-
ди 20-ї річниці з Дня заснування державного підприємства “Науково-техніч-
ний комплекс “Завод точної механіки”, м. Кам’янець-Подільський, працівників 
державного підприємства “Науково-технічний комплекс “Завод точної меха-
ніки”: 

РУДЮК  
Володимира Миколайовича 

– начальника конструкторсько-технологічного відділу 

   

ХЕПІНУ  
Олену Іванівну 

– головного бухгалтера

   

ШУДРОВА  
В’ячеслава Федоровича 

– токаря 6-го розряду 

   

1.12. За сумлінну працю в органах виконавчої влади та місцевого само-
врядування, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
району та з нагоди 45-річчя від дня народження ЖЕЛІЗНИКА Михайла Дмит-
ровича, голову Колибаївської сільської ради об’єднаної територіальної гро-
мади Кам’янець-Подільського району. 

1.13. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток району 
та з нагоди 55-річчя від дня народження СЕРГІЙЧУКА Володимира Мико-
лайовича, голову Волочиської районної державної адміністрації. 

1.14. За сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва Старокостянти-
нівського району та з нагоди 50-річчя від дня народження ДЕМИХІНА Василя 
Володимировича, генерального директора ТОВ “Агро Стар 2006”. 

1.15. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток газового господарства району, високі виробничі показники 
та з нагоди 50-річчя від Дня народження ЩЕРБУ Віктора Полікарповича, на-
чальника Ярмолинецької дільниці ПАТ “Хмельницькгаз”. 

1.16. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток територіальної громади та з нагоди 55-річчя від Дня народ-
ження ЗАЯЦЬ Веліну Владиславівну, голову Дунаєвецької об’єднаної громади. 

 
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-

ного подарунка кожному:  

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
обов’язків та з нагоди 25-ї річниці Дня незалежності України: 

АКІШЕВУ  
Володимиру Іллічу 

– старшому солдату, водію інженерно-технічного 
відділення інженерно-технічного взводу інженер-
но-технічної роти військової частини польова 
пошта В 1423 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А 2738, учаснику АТО
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БОЖУКУ 
Олександру Геннадійовичу 

– машиністу крана (кранівнику) краново-підйом-
ного відділення інженерної групи аварійно-ряту-
вальної частини Аварійно-рятувального загону 
спеціального призначення Головного управління 
ДСНС України в області 

   

БОРЯКУ 
Віталію Олександровичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського 
виробництва КЕЙС ВП АФ “Червона зірка”, 
м. Волочиськ, учаснику АТО 

   

БРАНИЦЬКОМУ 
Едуарду Павловичу 

– учаснику АТО, м. Городок 

   

ВАКАЛЮКУ 
Олегу Вікторовичу 

– старшому державному інспектору відділу держав-
ного контролю та нагляду за безпекою на транс-
порті управління Укртрансбезпеки в області 

   

ВЕРГУН 
Ользі Сергіївні 

– головному спеціалісту-бухгалтеру сектору бух-
галтерського обліку та фінансового забезпечення 
управління Держпраці в області 

   

ГОЛОВНІ  
Станіславу Йосиповичу 

– генеральному директору ТОВ “Атонмаш”, м. Кра-
силів 

   

ГОЛЯНИЦЬКІЙ 
Олесі Борисівні 

– викладачу фортепіанного відділу ПСМНЗ “Неті-
шинська міська школа мистецтв” управління 
культури виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради 

   

ГРУШКОВУ  
Івану Васильовичу 

– пенсіонеру, ветерану праці, с. Песець Новоушиць-
кого району 

   

ГУКОВСЬКОМУ 
Олегу Анатолійовичу 

– працівнику ЗСУ, водію автомобільного відділення 
автомобільного взводу роти матеріального забезпе-
чення військової частини А 2738, учаснику АТО 

   

ДАЦЮК  
Катерині Віталіївні 

– директору СТОВ “Бесідки”, с. Бесідки Славут-
ського району 

   

ДЗИЦЮК 
Анжелі Мамуківні 

– завідувачу сектору культури та релігій Білогір-
ської районної державної адміністрації 

   

ЗАЇЦІ 
Руслану Володимировичу 

– молодшому раднику юстиції, заступнику началь-
ника відділу процесуального керівництва у кримі-
нальних провадженнях слідчих регіональної про-
куратури прокуратури Хмельницької області 

   

ЗАРІЧНОМУ 
Володимиру Володимировичу 

– майору, начальнику автомобільної служби техніч-
ної частини військової частини А 2738, учаснику 
АТО 

   

ЗАРОВНОМУ  
Олександру Олексійовичу 

– сержанту, начальнику сховища складів взводу мате-
ріального забезпечення роти матеріального забезпе-
чення військової частини А 2738, учаснику АТО 

   

ІВАЩУКУ 
Олександру Олександровичу 

– старшому солдату, старшому понтонеру понтон-
ного відділення понтонного взводу понтонної ро-
ти військової частини А 3290 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А 2738, учас-
нику АТО 
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КАРАВАН 
Марії Олександрівні 

– керівнику гуртка “З народних джерел” Славут-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4 

   

КЕКСЕЛЮ 
Євгену Олександровичу 

– старшині, командиру ремонтного взводу спеці-
альної техніки ремонтної роти військової частини 
А2738, учаснику АТО 

   

КОЛОМІЙЦЮ 
Вадиму Петровичу 

– старшому лейтенанту служби цивільного захисту, 
головному інспектору відділу пожежної безпеки 
управління державного нагляду (контролю) у 
сфері пожежної, техногенної безпеки та цвільного 
захисту Головного управління ДСНС України в 
області 

   

КОРОПАТВІ 
Олегу Павловичу 

– члену громадської організації “Підтримка інва-
лідів та учасників АТО – Істина добра”, учаснику 
АТО 

   

КОХАНОВСЬКОМУ 
Олександру Борисовичу 

– директору Деражнянського районного історич-
ного музею 

   

КРИСЬКО 
Валентині Миколаївні 

– директору Полонської загальноосвітньої школи І-
ІІІ ступенів № 7 

   

КУСІКУ 
Володимиру Олександровичу 

– керівнику народного театру пісні “Пісенне мере-
живо” РЦКіМ “Розмай” Кам’янець-Подільського 
району 

   

ЛАВРЕНЮК 
Олені Максимівні 

– заступнику начальника управління освіти вико-
навчого комітету Старокостянтинівської міської 
ради 

   

ЛЮБОМУ  
Анатолію Івановичу 

– волонтеру смт Віньківці 

   

ПАВЛОВУ 
Анатолію Васильовичу 

– головному інженеру ТОВ “Оболонь Агро”, 
смт Чемерівці 

   

ПИЦЮКУ  
Володимиру Володимировичу 

– голові фермерського господарства “Кунчанський”, 
с. Кунча Теофіпольського району 

   

ПРОНОЗЮКУ 
Віталію Ігоровичу 

– юристу 1-го класу, прокурору Кам’янець-Поділь-
ської місцевої прокуратури Хмельницької області 

   

ПРОЦЮКУ 
Василю Володимировичу 

– голові правління сільськогосподарського коопе-
ративу “Воля”, с. Цимбалівка Старосинявського 
району 

   

РАТУШНЯКУ 
Юрію Івановичу 

– раднику юстиції, прокурору Хмельницької місце-
вої прокуратури Хмельницької області 

   

СВІНЦІЦЬКІЙ 
Наталії Антонівні 

– Білотинському сільському голові Ізяславського 
району 

   

СЄРОВУ 
Дмитру Валентиновичу 

– члену громадської організації “Підтримка інва-
лідів та учасників АТО – Істина добра”, учаснику 
бойових дій у зоні АТО 

   

СИДОРЧУКУ 
Віталію Юрійовичу 

– оператору макаронного преса ТОВ “Мальма”, 
с. Грузевиця Хмельницького району 
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СІДЬКО 
Ользі Пилипівні 

– ветерану педагогічної праці, колишньому вчи-
телю української мови та літератури Технологіч-
ного багатопрофільного ліцею м. Хмельницький 
ім. Артема Мазура 

   

СПЕВАКУ 
Миколі Сергійовичу 

– старшому прапорщику, начальнику складу скла-
дів взводу матеріального забезпечення роти ма-
теріального забезпечення військової частини 
А 2738, учаснику АТО 

   

СТОПЕНЧУКУ  
Сергію Михайловичу 

– головному державному інспектору відділу спец-
підготовки з протидії митним та податковим пра-
вопорушенням та організації оперативно-розшу-
кової діяльності управління спеціалізованої під-
готовки Департаменту спеціалізованої підготовки 
та кінологічного забезпечення ДФС 

   

СУХОМЛИНУ 
Руслану Павловичу 

– учаснику АТО, с. Ставниця Летичівського району 

   

ТИРШІ 
Олександру Вікторовичу 

– капітану, помічнику командира частини з фінан-
сово-економічної роботи – начальнику фінансово-
економічної служби військової частини А 2738, 
учаснику АТО 

   

ТКАЧУК 
Наталії Сергіївні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору Хмель-
ницької місцевої прокуратури Хмельницької об-
ласті 

   

ФЕДОРЧУК 
Анні В’ячеславівні 

– санітарному інструктору з тактичної медицини 
90-го батальйону 81-ї окремої аеромобільної де-
сантної бригади військової частини В 1611, учас-
ниці АТО 

   

ХМАРІ  
Юрію Олеговичу 

– підполковнику, заступнику начальника видав-
ництва Національної академії Державної прикор-
донної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого 

   

ШВЕДИКУ  
Віктору Івановичу 

– лікарю-інфекціоністу інфекційного відділення 
Дунаєвецької центральної районної лікарні 

   

ШВЕЦЮ  
Анатолію Івановичу 

– головному лікарю комунального закладу “Старо-
костянтинівського Центру первинної медико-са-
нітарної допомоги” 

   

ШВЕЦЮ  
Івану Миколайовичу 

– старшому сержанту, начальник контрольно-тех-
нічного пункту військової частини А3479 безпо-
середнього підпорядкування військовій частині 
А2738,учаснику АТО 

   

ШЕНЬКУ 
Олександру Федоровичу 

– підполковнику, начальнику першого навчального 
курсу факультету охорони та захисту державного 
кордону Національної академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького 

   

ШМАТЛАЮ 
Василю Миколайовичу 

– старшому агроному сільськогосподарської діль-
ниці Сутківці ПП “Аграрна компанія 2004” Ярмо-
линецького району 
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ШУЛАЄВУ 
Максиму Володимировичу 

– юристу 3-го класу, прокурору Шепетівської 
місцевої прокуратури Хмельницької області 

   

ЮР’ЄВУ 
Володимиру Васильовичу 

– генеральному директору ТОВ “Український кри-
стал”, м. Кам’янець-Подільський 

   

ЯТЛУК 
Ганні Платонівні 

– молодшому лейтенанту, заступнику начальника 
служби охорони державної таємниці військової 
частини А 2738, учаснику АТО 

   

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, значний особистий вне-
сок у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного призначення, роз-
виток будівельної галузі області та з нагоди Дня будівельника: 

КИЯНУ 
Олегу Вікторовичу 

– головному інженеру ТОВ “Гефест БДБ”, Шепе-
тівський район 

   

ПЕКАЛЮКУ 
Сергію Михайловичу 

– електрозварнику ручного зварювання ТОВ “Аль-
фа-газ”, м. Старокостянтинів 

   

РАДЧИШЕНУ 
Сергію Миколайовичу 

– виконробу ТОВ “Укрстандарт”, м. Хмельницький

   

2.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
20-ї річниці з Дня заснування державного підприємства “Науково-технічний 
комплекс “Завод точної механіки”, м. Кам’янець-Подільський, працівників дер-
жавного підприємства “Науково-технічний комплекс “Завод точної механіки”: 

ЗАЙЦЮ 
Віталію Петровичу 

– начальнику дільниці верстатів з програмним 
керуванням 

   

ФРАНЧУКУ 
Сергію Анатолійовичу 

– начальнику інструментального виробництва

   

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
 


