
 
 
 
 

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 службових обов’язків, вагомий внесок у 
справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятівника: 

ГУЦУЛА 
Сергія Аркадійовича 

– директора Ярмолинецького РЕМ ПАТ “Хмель-
ницькобленерго” 

   

ДУНУ 
Олега Вікторовича 

– прапорщика служби цивільного захисту, командира 
відділення – водія 1-ї державної пожежно-рятуваль-
ної частини 1-го державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України в об-
ласті

   

ДУНЦЯ 
Руслана Івановича 

– капітана служби цивільного захисту, начальника ка-
раулу 3-ї державної пожежно-рятувальної частини 
1-го державного пожежно-рятувального загону Го-
ловного управління ДСНС України в області

   

КОЗАЧУКА 
Олега Івановича 

– виконуючого обов’язки генерального директора 
ПАТ “Хмельницькобленерго” 

   

ОВІДЬКА 
Віктора Миколайовича 

– начальника відділу планування, організації цивіль-
ного захисту населення та підготовки органів уп-
равління управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації
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1.2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
25-річччя відкриття Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни 
працівників госпіталю: 

КУЗЬ 
Ольгу Степанівну 

– завідуючу терапевтичним відділенням 

   

КУКУРУДЗУ 
Любов Іванівну 

– статистика медичного

   

ПОПИК 
Любов Миколаївну 

– молодшу сестру медичну по догляду за хворими 
рентгенкабінету 

 
 

  

1.3. За активну участь у Всеукраїнській виставці-ярмарку майстрів на-
родної творчості, промислів та національних виробників і брендів (м. Київ) та 
з нагоди відзначення 25-ї річниці Дня незалежності України майстрів народної 
творчості 

БУЧКІВСЬКУ 
Галину Вікентіївну 

– м. Хмельницкий

   

ГОНЧАРУК 
Ніну Іванівну 

– м. Хмельницький 

   

ЄРМЕНЧУК-ГРУЧМАН 
Ганну Михайлівну 

– викладача Волочиської дитячої школи мистецтва

   

КАС’ЯНОВА 
Сергія Олександровича 

– с. Самчики Старокостянтинівського району

   

ЮЗВУК 
Михайла Карповича 

– с. Самчики Старокостянтинівського району

 
 

  

1.4. За активну участь у Всеукраїнському фестивалі “Україна єдина” 
(м. Київ) та з нагоди відзначення 25-ї річниці Дня незалежності України 
МАЦЮК Анну Сергіївну, ученицю Деражнянської дитячої школи мистецтв. 

1.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, вагомий внесок у розвиток нотаріальної справи та з 
нагоди Дня нотаріату: 

ВІВСЯНКО 
Оксану Петрівну 

– завідувача Теофіпольської державної нотаріаль-
ної контори 

   

КОХАН 
Оксану Володимирівну 

– приватного нотаріуса Новоушицького районного но-
таріального округу 

   

МАРТИНЕНКО 
Алевтину Миколаївну 

– приватного нотаріуса Шепетівського міського 
нотаріального округу 

   

НОВЧЕНКОВУ 
Маргариту Вікторівну 

– приватного нотаріуса Хмельницького міського но-
таріального округу 
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1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у со-
ціально-економічний розвиток області та з нагоди Дня підприємця: 

БУДЯЯ 
Олега Васильовича 

– директора ТОВ “МАНН+ХУММЕЛЬ ФІЛЬТРЕЙШН 
ТЕКНОЛОДЖІ УКРАЇНА”, Красилівський район 

   

ГІНЗЕРОВСЬКОГО 
Антона Олександровича 

– директора ТОВ “Агро-Еко ХХІ плюс”, Кам’я-
нець-Подільський район 

   

ДЕНИСЕНКА 
Андрія Вікторовича 

– директора ТОВ “Дювельсдорф Україна”, м. Хмель-
ницький 

   

ДЬЯКОНОВА 
Леоніда Олексійовича 

– генерального директора ТДВ “Кам’янець-Поділь-
ський електромеханічний завод” 

   

ІЗБІНСЬКОГО 
Івана Володимировича 

– директора ТОВ “Нові аграрні технології”, Хмель-
ницький район 

   

ЧАЙЧУКА 
Анатолія Дмитровича 

– директора ТОВ “Красилівмаш”, м.Красилів 

 
 

  

1.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків, особистий внесок у розвиток газового 
господарства області та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафто-
переробної промисловості: 

БАЦА 
Дмитра Івановича 

– слюсаря з експлуатації та ремонту газового ус-
таткування служби ВБГО ПАТ “Хмельницькгаз” 

   

ГРИНЯ 
Володимира Олексійовича 

– майстра служби підземних газопроводів ПАТ 
“Хмельницькгаз” 

   

ФЕЩЕНКА 
Романа Дмитровича 

– директора публічного акціонерного товариства по 
газопостачанню та газифікації “Житомиргаз” ДП 
“Пропан” 

   

ХИТРОГО 
Анатолія Миколайовича 

– начальника Ізяславської дільниці публічного акціо-
нерного товариства по газопостачанню та гази-
фікації “Житомиргаз” ДП “Пропан” 

 
 

  

1.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, з нагоди 
48-ї річниці створення ДП “Красилівський агрегатний завод” та Дня машино-
будівельника: 

ВОЙТОВИЧА 
Віктора Андрійовича 

– заступника директора по виробництву ТОВ “Краси-
лівагромаш” 

   

МАНЗЕНЮКА 
Юрія Григоровича 

– майстра виробничої дільниці механо-зварюваль-
ного цеху ДП “Красилівський агрегатний завод” 

   

СУХОНОСА 
Олександра Івановича 

– електрозварювальника енергомеханічної служби 
ДП “Красилівський агрегатний завод” 
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1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 
внесок у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівників лісу: 

БАЗЮКА 
Івана Івановича 

– лісоруба 6-го розряду Грицівського лісництва дер-
жавного підприємства “Старокостянтинівське лісове 
господарство” 

   

ЛУЦЬКОВА 
Юрія Миколайовича 

– лісничого Михайлівського лісництва державного 
підприємства “Хмельницьке лісомисливське госпо-
дарство” 

   

ОСТАПЧУКА 
Миколу Васильовича 

– завідувача центрального складу державного підпри-
ємства “Славутське лісове господарство” 

   

ПОГОМІЯ 
Василя Васильовича 

– лісника Новоушицького лісництва державного під-
приємства “Новоушицьке лісове господарство” 

   

1.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток фізичної культури і спорту, олімпійського руху та пропаганди здорового 
способу життя та з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 

ЛОЗІНСЬКОГО 
Сергія Валентиновича 

– голову федерації баскетболу, тренера-викладача з 
баскетболу обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи 

   

СОЛОПЧУКА 
Миколу Сергійовича 

– декана факультету фізичної культури та спорту 
Кам’янець-Подільського національного універси-
тету імені Івана Огієнка 

   

1.11. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок в охорону, відтворення, збереження та використання державного мис-
ливського фонду та з нагоди 95-ї річниці заснування Хмельницької обласної 
організації УТМР голів рад районних організацій українського товариства 
мисливців та рибалок: 

ОСТАПЦЯ 
Валерія Дмитровича 

– Старосинявський район 

   

ПІКУСА 
Юрія Романовича 

– Шепетівський район 

   

1.12. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у роз-
будову інфраструктури органів внутрішніх справ Хмельниччини та з нагоди 
80-річчя від дня народження ХОПТЯНЦЯ Віталія Івановича, ветерана органів 
внутрішніх справ. 

1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліо-
тек ДОВГОРУКА Юрія Вікторовича, провідного інженера відділу інформаційних 
технологій та електронних ресурсів обласної універсальної бібліотеки. 

1.14. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток району 
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та з нагоди 55-річчя від дня народження КОМЕНДУ Лесю Мирославівну, голову 
Хмельницької районної державної адміністрації. 

1.15. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 115-ї річ-
ниці заснування публічного акціонерного товариства “Хмельницький облас-
ний пивзавод” “Хмельпиво” КИШКО Любов Іванівну, апаратника процесу бро-
діння підприємства. 

1.16. За сумлінну працю, високий професіоналізм, сприяння розвитку 
територіальної громади міста та з нагоди дня народження МЕЛЬНИЧУКА 

Миколу Степановича, Старокостянтинівського міського голову. 

1.17. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у реалізацію державної політики в галузі освіти та з нагоди 
85-річчя від дня народження СІЛІНА Радомира Івановича, доктора технічних 
наук, професора, радника ректора Хмельницького національного університету. 

1.18. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
забезпечення життєдіяльності обласного центру та з нагоди Дня міста Хмель-
ницький: 

ДРОЗДОВА 
Миколу Миколайовича 

– директора комунального підприємства по зеленому 
будівництву і благоустрою міста виконавчого 
комітету Хмельницької міської ради 

   

ЛУКОВА 
Олександра Васильовича 

– начальника управління з питань екології та контро-
лю за благоустроєм міста Хмельницької міської 
ради 

   

1.19. За активну волонтерську діяльність, щиру допомогу тим, хто її 
потребує, та з нагоди 25-ї річниці Дня незалежності України волонтерів ГО 
“Творча сотня “Рух до перемоги”: 

РАДУШИНСЬКОГО 
Петра Онуфрійовича 

– пенсіонера 

   

ШАБЕЛЬНИК 
Наталію Іванівну 

– начальника управління соціального захисту насе-
лення виконавчого комітету Старокостянтинівської 
міської ради 

   

1.20. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток підприємства та з нагоди Дня машинобудівника ЯСІНСЬКОГО Миколу 
В’ячеславовича, начальника енерго-механічної служби, головного інженера 
ТОВ “Завод “АТОНМАШ”, м. Красилів. 

1.21. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди відзначення Дня працівників освіти 
вчителів Хмельницького району: 

ДІДОХУ 
Василя Степановича 

– вчителя математики і фізики Мар’янівської ЗОШ І-
ІІ ступенів 

   

НАКОНЕЧНОГО 
Леоніда Івановича 

– вчителя фізики та інформатики Розсошанської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів 
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НИКИФОРОВУ 
Галину Андріївну 

– вчителя екології та біології Жучковецької ЗОШ І-ІІ 
ступенів 

   

1.22. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток освітньої галузі району та з нагоди відзначення Дня вчителя 
ЗАДОЯНЧУК Наталію Вікторівну, вчителя історії та правознавства Сокири-
нецької ЗОШ І-ІІІ ступенів Чемеровецького району. 

1.23. За багаторічну сумлінну роботі, високий професіоналізм та з на-
годи 80-річчя від дня народження КУПЧИКА Михайла Васильовича, майора 
внутрішньої служби, ветерана УМВС. 

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

2.1. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня рятівника: 

ПЕТРИШИНУ 
Вадиму Васильовичу 

– майору служби цивільного захисту, начальнику 
оперативно-координаційного центру Головного 
управління ДСНС України в області 

   

ЯРМОШУ 
Олегу Валерійовичу 

– колишньому начальнику управління матеріально-
технічного забезпечення Головного управління 
МНС України в області 

   

2.2. За активну життєву позицію, сумлінну творчу працю, високу май-
стерність та з нагоди 40-річчя створення хору КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО 

АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ “ЖУРАВКА”, м. Нетішин. 

2.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків, особистий внесок у розвиток газового го-
сподарства області та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафто-
переробної промисловості: 

ІВЧУКУ 
Віталію Борисовичу 

– інженеру з технічного нагляду відділу приймання 
газових мереж та технічного нагляду ПАТ 
“Хмельницькгаз”

   

КУРГАНСЬКОМУ 
Денису Леонідовичу 

– фахівцю відділу комерційного балансування  
ПАТ “Хмельницькгаз” 

   

ЯГЛІНСЬКОМУ 
Валерію Станіславовичу 

– голові правління ПАТ “Деражнянський молочний 
завод” 

   

2.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм особистий 
внесок в розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівників лісу: 

ГАЙДАМАЦІ 
Володимиру Анатолійовичу 

– водію лісовозного автомобіля Летичівського лісо-
пункту державного підприємства “Летичівське 
лісове господарство”

   

ГРИШАКУ 
Сергію Олександровичу 

– начальнику відділу лісового господарства дер-
жавного підприємства “Хмельницьке лісомислив-
ське господарство” 
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КИРИЛЬЧУК 
Галині Степанівні 

– бухгалтеру апарату державного підприємства 
“Шепетівське лісове господарство” 

   

КРАСОВУ 
Віталію Миколайовичу 

– заступнику начальника відділу лісового та мис-
ливського господарства обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

   

МОСКАЛЮКУ 
Миколі Володимировичу 

– вальнику лісу Грицівського лісництва державного 
підприємства “Ізяславське лісове господарство” 

   

2.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток фізичної культури і спорту, олімпійського руху, пропаганди здорового 
способу життя та з нагоди Дня фізичної культури і спорту ФЕДОРЕНКУ Вадиму 
Івановичу, арбітру Національної категорії з футболу, заслуженому працівнику 
фізичної культури та спорту України. 

2.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок в охорону, відтворення, збереження та використання державного мис-
ливського фонду та з нагоди 95-ї річниці заснування Хмельницької обласної 
організації УТМР працівникам районних організацій Українського товариства 
мисливців та рибалок: 

ПРОЦИК 
Людмилі Миколаївні 

– Летичівський район

   

СИВУН 
Антоніні Іванівні 

– Новоушицький район 

   

2.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 115-ї річ-
ниці заснування публічного акціонерного товариства “Хмельницький облас-
ний пивзавод” “Хмельпиво” ПРОКОПОВУ Василю Андрійовичу, водію підпри-
ємства. 

2.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
забезпечення життєдіяльності обласного центру та з нагоди Дня міста Хмель-
ницький працівникам: 

ЯКОВЦЮ 
Володимиру Вікторовичу 

– механіку по світлофорних об’єктах комунального 
підприємства по будівництву, ремонту та експлу-
атації доріг виконавчого комітету Хмельницької 
міської ради

   

ЯМЧУКУ 
Сергію Миколайовичу 

– начальнику фінансового управління Хмельниць-
кої міської ради 

   

2.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у справу навчання і виховання дітей дошкільного віку та з нагоди 
відзначення Всеукраїнського дня дошкілля: 

ДЕНИСОВІЙ 
Оксані Анатоліївні 

– завідувачу ДНЗ № 8, м. Хмельницький 
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ДУДКО 
Ірині Анатоліївні 

– вихователю Приворотського дошкільного нав-
чального закладу Кам’янець-Подільського району 

   

НОВІЦЬКІЙ 
Тетяні Миколаївні 

– вихователю-методисту ДНЗ № 7, м. Славута

   

ШВЕЦЬ 
Наталії Миколаївні 

– вихователю Теофіпольського дошкільного нав-
чального закладу 

   

2.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди відзначення Дня працівників освіти 
вчителів Хмельницького району: 

ФЕРЕНС 
Галині Володимирівні 

– вчителю географії Мар’янівської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів 

   

ЦИЛІБІНІЙ 
Тетяні Вікторівні 

– вчителю трудового навчання Водичківської ЗОШ 
І-ІІ ступенів 

   

 

 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
 


