
 
 
 
 
 

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 сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди відзначення Дня працівників освіти: 

ГОНЧАРУКА 
Григорія Макаровича 

– директора обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді 

   

ГРИНЧУК 
Людмилу Володимирівну 

– методиста науково-методичного центру викладання 
предметів природничо-математичного циклу облас-
ного інституту післядипломної педагогічної освіти

 

МАРИСЮК 
Аллу Андріївну 

– головного спеціаліста відділу загальної середньої та 
дошкільної освіти управління освітньої діяльності 
та організаційного забезпечення Департаменту осві-
ти і науки обласної державної адміністрації 

   

МУДРУ-РУДИК 
Ярославу Анатоліївну 

– проректора з науково-педагогічної роботи  Хмель-
ницького кооперативного торговельно-економіч-
ного інституту 

   

ПЕРЕПЕЛИЦЮ 
Ельміру Миколаївну 

– начальника управління освіти виконавчого комітету  
Славутської міської ради 

   

 



 2

1.2. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’яз-
ків та з нагоди Дня юриста: 

БАРАНОВСЬКУ 
Марину Вікторівну 

– головного спеціаліста сектору з питань персоналу 
територіального управління Державної судової 
адміністрації України в області 

 

ВАРФОЛОМЄЄВУ 
Олену Вікторівну 

– заступника директора Регіонального центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги в 
області

   

ВЯТРОВСЬКОГО 
Юрія Анатолійовича 

– радника юстиції, першого заступника керівника 
Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури  

   

ІЩУК 
Вікторію Сергіївну 

– помічника судді  апеляційного суду області 

 

КАРНАУХА 
Степана Костянтиновича 

– старшого лейтенанта юстиції, старшого слідчого 
слідчого відділу управління Служби безпеки Ук-
раїни в області 

   

МЕЛЬНИЧУК 
Людмилу Анатоліївну 

– начальника відділу державної служби та управління 
персоналом Хмельницького окружного адміністра-
тивного суду 

   

МОНАСТИРСЬКУ 
Наталію Михайлівну 

– помічника судді господарського суду області 

   

НАГНИБІДУ 
Володимира Івановича 

– кандидата наук, доцента кафедри міжнародного та 
європейського прав Хмельницького університету 
управління та права 

   

ПІДЛУЦЬКУ 
Оксану Євгенівну 

– головного спеціаліста відділу державної реєстрації 
актів цивільного стану Управління державної реє-
страції Головного територіального управління 
юстиції в області 

   

СІВАКА 
Володимира Борисовича 

– майора поліції, старшого слідчого відділу розслі-
дування злочинів загальнокримінальної спрямова-
ності слідчого управління Головного управління 
Національної поліції в області 

   

СКОРОХОД 
Світлану Степанівну 

– заступника начальника юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

   

УРШАЛОВИЧ 
Тетяну Василівну 

– директора Хмельницької філії державного підпри-
ємства “Національні інформаційні системи” 

 
 

  

1.3. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у патріо-
тичне виховання молоді та з нагоди 75-річчя від дня народження ГАВРИЩУКА 
Леоніда Степановича, заступника голови ради Летичівської районної 
організації ветеранів. 

1.4. За сумлінну працю в організації навчання державних службовців, 
посадових осіб місцевого самоврядування області та з нагоди 25-ї річниці з 
Дня створення Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
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органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій працівників закладу: 

ГРИГОРИШИНУ 
Галину Іванівну 

– начальника навчально-організаційного відділу

   

ДОВГАНЬ 
Світлану Анатоліївну 

– методиста навчально-організаційного відділу   

 

СУХІНУ 
Надію Григорівну 

– помічника директора 

 
 

  

1.5. За вагомий особистий внесок у справу зміцнення державно-цер-
ковних відносин, міжконфесійної злагоди та збереження загальнолюдських 
моральних цінностей в українському суспільстві та з нагоди 70-річчя від Дня 
народження митрополита АНТОНІЯ (ФІЯЛКА Василя Івановича), керуючого 
Хмельницькою єпархією Української православної церкви, Митрополита 
Хмельницького і Старокостянтинівського. 

1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників харчової промисловості: 

ШЕМЧУКА 
Віталія Петровича 

– електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування ТОВ “Торговий дім “Шепе-
тівський цукор” 

   

працівників ПрАТ “Деражнянський молочний завод” 
   

БРАТКО 
Наталію Сергіївну 

– лаборанта 

   

ВОВКОВИНСЬКУ 
Світлану Іванівну 

– приймальника молочної продукції  

 

СОЛОНІНА 
Анатолія Петровича 

– водія 

   

ЯГЛІНСЬКОГО 
Ігоря Станіславовича 

– заступника голови правління  

   

1.7. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди Дня захисника України: 

АКУЛОВУ 
Людмилу Ібрагімівну 

– завідувача фізіотерапевтичним відділенням Хмель-
ницького військового госпіталю 

   

АЛІЄВА 
Ростама Вагітовича 

– полковника, старшого викладача кафедри опера-
тивного мистецтва Національної академії держав-
ної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького

   

БІЛЕЦЬКОГО 
В’ячеслава Олександровича

– полковника, професора кафедри спеціальних дис-
циплін Національної академії державної прикор-
донної служби України ім. Б. Хмельницького 
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БІЛОРУСА 
Андрія Миколайовича 

– полковника, професора кафедри тактики прикор-
донної служби Національної академії державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельниць-
кого 

   

БІРЖАК 
Наталію Григорівну 

– старшого солдата, бухгалтера І категорії військо-
вої частини А3290 безпосереднього підпорядку-
вання військової частині А2738 

 

БУГУ 
Романа Мироновича 

– підполковника медичної служби, начальника 
офтальмологічного відділення Хмельницького 
військового госпіталю 

   

ГЛЯДИКА 
Віталія Миколайовича 

– майора, заступника командира батальйону військо-
вої частини А 1538 

   

ЗАРІЧНОГО 
Віталія Васильовича 

– старшину, командира топогеодезичного взводу 
батареї управління ракетного дивізіону військової 
частини польова пошта В3225 

   

КАРПЕНКА 
Андрія Сергійовича 

– лейтенанта, командира взводу інженерних заго-
роджень інженерно-саперної роти військової час-
тини А3479 безпосереднього підпорядкування 
військової частині А2738 

 

МАЗУРА 
Володимира Володимировича 

– учасника бойових дій, м. Кам’янець-Подільський 

   

МУРАДОВА 
Таріеля Фазіл Огли 

– учасника бойових дій, селище Базалія Теофіполь-
ського району 

   

НЕМАЗАНОГО 
Віталія Олександровича 

– сержанта, головного сержанта інженерно-сапер-
ної роти військової частини польова пошта В1423  
безпосереднього підпорядкування військової час-
тині А2738 

 

ПАВЛЮКА 
Василя Володимировича 

– старшого прапорщика, командира автомобільного 
взводу роти матеріального забезпечення військо-
вої частини А2738 

   

РУДЕНЬКОГО 
Дмитра Володимировича 

– капітана, офіцера відділення військової інспекції 
безпеки дорожнього руху Хмельницького зональ-
ного відділення Військової служби правопорядку 

   

СВІРЧУКА 
Олександра Олександровича 

– підполковника служби цивільного захисту, на-
чальника 1-го державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України в 
області 

 

СМАЧНОГО 
Олексія Валерійовича 

– сержанта, начальника складу логістики військової 
частини А 0661 

 

СОБЧУКА 
Максима Володимировича 

– старшого лейтенанта, заступника командира пат-
рульної роти по роботі з особовим складом  війсь-
кової частини 3053 

   

ХАРКАВЛЮКА 
Романа Вікторовича 

– майора, старшого помічника начальника відділен-
ня матеріально-технічного забезпечення військо-
вої частини А 2641 

   

ХІМЯКА – учасника бойових дій, с. Голосків Кам’янець-
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Дмитра В’ячеславовича Подільського району 
   

ЧОРНОГО 
Григорія Васильовича 

– учасника бойових дій, с. Панівці Кам’янець-По-
дільського району 

 
 

  

1.8. За сумлінну працю, особистий внесок у забезпечення реалізації дер-
жавної політики в системі технічного регулювання і захисту прав споживачів 
та з нагоди Дня працівників стандартизації та метрології ЛЕВИЦЬКОГО Миколу 
Климентійовича, начальника Шепетівського відділу ДП “Хмельницькстан-
дартметрологія”. 

1.9. За належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства 
і держави та з нагоди Дня захисника України БОРТНІКА Миколу Володими-
ровича, капітана поліції, оперуповноваженого сектору боротьби з міжнарод-
ними та етнічними організованими групами і злочинними організаціями 
управління карного розшуку Головного управління Національної поліції в 
області. 

1.10. За сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 95-річчя Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної академії викладачів навчального закладу: 

БЛАЖЕВИЧ 
Ольгу Іванівну 

– старшого викладача кафедри української мови та 
літератури 

 

БУЧКІВСЬКУ 
Галину Вікентіївну 

– кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача 
кафедри образотворчого та декоративно-приклад-
ного мистецтва

   

ДАРМАНСЬКУ 
Ірину Миколаївну 

– кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача 
кафедри менеджменту освіти 

 
 

  

1.11. За сумлінну багаторічну працю, вагомий внесок у справу навчання і 
виховання учнівської молоді, підготовку висококваліфікованих робітничих 
кадрів та з нагоди 50-річчя від дня заснування державного навчального за-
кладу “Вище професійне училище № 11 м. Хмельницького” ГАЙДУКА Віктора 
Карловича, старшого майстра навчального закладу. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з на-
годи 25-річчя заснування обласного госпіталю ветеранів війни медичних 
працівників закладу: 

ВЛАСЮКА 
Леоніда Михайловича 

– лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії 

 

ДОКІЄНА 
Віктора Борисовича 

– заступника головного лікаря по медичній частині 

 
 

  

1.13. За досягнення високих спортивних результатів на Іграх ХХХІ Олім-
піади 2016 року у місті Ріо-де-Жанейро (Федеративна Республіка Бразилія), 
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самовідданість та волю до перемоги, утвердження міжнародного авторитету 
України: 

АЛТУХОВА 
Павла Сергійовича 

– майстра спорту України міжнародного класу, 
4 місце в каное одиночці 

   

АНТОНЮКА 
Володимира Петровича 

– заслуженого майстра спорту України, 1 місце з фут-
болу серед спортсменів з наслідками ДЦП 

 

ГРИЩУН 
Інну Володимирівну 

– майстра спорту України міжнародного класу, 4 міс-
це в каное двійці та четвірці 

 

ГУРАНСЬКУ 
Тетяну Володимирівну 

– кандидата в майстри спорту України, 4 місце з во-
лейболу сидячи 

   

КОМАЩУК 
Аліну Іванівну 

– заслуженого майстра спорту України з фехтування, 
2 місце у командному заліку 

   

ПЄЛЄШЕНКА 
Олександра Юрійовича 

– майстра спорту України міжнародного класу, 5 міс-
це з важкої атлетики 

 

ТРУШЕВА 
Віталія Євгенійовича 

– заслуженого майстра спорту України, 1 місце з фут-
болу серед спортсменів з наслідками ДЦП 

   

ЧУМАКА 
Дмитра Віталійовича 

– майстра спорту України міжнародного класу, 6 міс-
це з важкої атлетики 

   

ЯНЧУКА 
Дмитра Миколайовича 

– майстра спорту України міжнародного класу, 3 міс-
це в каное двійці 

 
 

  

1.14. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і 
спорту, популяризацію здорового способу життя та підготовку переможців 
Ігор ХХХІ Олімпіади 2016 року місто Ріо-де-Жанейро (Федеративна Респуб-
ліка Бразилія): 

ЖИЛЯЄВА 
Сергія Леонтійовича 

– заслуженого тренера України з веслування, підго-
тував Павла Алтухова 

   

ЖИЛЯЄВУ 
Наталію Сергіївну 

– тренера з веслування, підготувала Дмитра Янчука 

 

КОРОБЧУКА 
Василя Павловича 

– заслуженого тренера України з футболу, підготував 
Віталія Трушева 

   

МАЙСТЕРА 
Аркадія Олександровича

– заслуженого тренера України з веслування, підго-
тував Інну Грищун 

   

МАЦЬОХУ 
Ігора Михайловича 

– тренера з важкої атлетики, підготував Олександра 
Пєлєшенка та Дмитра Чумака 

   

ШТУРБАБІНА 
Олега Валерійовича 

– майстра спорту України, тренера-викладача з фе-
хтування, підготував Аліну Комащук 

 

2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  
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2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди відзначення Дня працівників освіти: 

МАТВІЙЧУК 
Ларисі Володимирівні 

– майстру виробничого навчання Хмельницького 
професійного ліцею електроніки 

   

РУБАСІ 
Ользі Анатоліївні 

– завідувачу Хмельницькою міською психолого-
медико-педагогічною консультацією 

 
 

  

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників харчової промисловості: 

КОЛЕКТИВУ ПРАТ “ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНИЙ ЗАВОД” 
   

ЖУРАВЛЬОВІЙ 
Наталії Василівні 

– лаборанту ПрАТ “Деражнянський молочний за-
вод” 

   

МОЛОЧНЮК 
Валентині Григорівні 

– завідуючій матеріальним складом ПрАТ “Дераж-
нянський молочний завод” 

 

ПОНЯТОВСЬКІЙ 
Олені Ростиславівні 

– менеджеру із допоміжної діяльності у сфері фі-
нансів ТОВ “Торговий дім “Шепетівський цукор” 

   

ЩЕРБАТЮК 
Світлані Олексіївні 

– апаратчику виробництва молока та кисломолоч-
них продуктів ПрАТ “Деражнянський молочний 
завод” 

 

2.3. За сумлінну працю, особистий внесок у забезпечення реалізації 
державної політики в системі технічного регулювання і захисту прав спожи-
вачів та з нагоди Дня працівників стандартизації та метрології працівників 
ДП “Хмельницькстандартметрологія”: 

НАГОРНІЙ 
Таїсії Олексіївні 

– інженеру з метрології І категорії відділу тепло-
технічних вимірювань 

   

РЕВЕЗІ 
Сергію Петровичу 

– інженеру з метрології І категорії відділу електро-
радіотехнічних вимірювань 

 

ЯВОРСЬКОМУ 
Валентину Михайловичу 

– провідному інженеру з метрології Шепетівського 
відділу 

 
 

  

2.4. За належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства 
і держави та з нагоди Дня захисника України САВЧУК Тетяні Анатоліївні, 
підполковнику поліції, старшому інспектору групи кадрового забезпечення 
роти патрульної служби поліції особливого призначення “Богдан” Головного 
управління Національної поліції в області. 

2.5. За сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 95-річчя Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічній академії викладачам навчального закладу: 

МЕЛЬНИК 
Руслані Миколаївні 

– кандидату філологічних наук, доценту, завідувачу 
кафедри іноземних мов 
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ПАВЛІШЕНІЙ 
Людмилі Валеріївні 

– кандидату філологічних наук, доценту, завідувачу 
кафедри хореографії 

   

ЦИЦ 
Галині Олексіївні 

– кандидату філологічних наук, доценту кафедри 
української мови та літератури 

 
 

  

2.6. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди Дня захисника України військовослужбовцям: 

БІЛОУСУ 
Дмитру Володимировичу 

– молодшому сержанту, командиру відділення роз-
городжень, командиру машини взводу розго-
роджень роти розгороджень військової частини 
А3479

   

ВДОВІЧЕНКУ 
Роману Федоровичу 

– старшому солдату, старшому водію 2-ї понтонної 
роти військової частини А3290 

   

ГОЛОВАТЮКУ 
Віталію Петровичу 

– старшині, старшому інструктору відділення під-
готовки кінологів загону підготовки кінологів та 
собак військової частини А 2641 

   

ДЕЙНЕКУ 
Василю Омеляновичу 

– провізору аптеки Хмельницького військового 
госпіталю 

   

ЄРЬОМІНУ 
Дмитру Анатолійовичу 

– старшому солдату, старшому механіку-водію від-
ділення землерийних машин інженерного взводу 
інженерно-технічної роти військової частини по-
льова пошта В1423 

 

ЖМУРКУ 
Роману Сергійовичу 

– підполковнику, начальнику відділення зв’язку  
військової частини А0661 

   

КОРОЛЮ 
Юрію Володимировичу 

– майору цивільного захисту служби помічника 
начальника зміни (з питань оперативного реагу-
вання) чергової зміни оперативно-координацій-
ного центру Головного управління ДСНС Ук-
раїни в області 

 

КУХАРУКУ 
Дмитру Васильовичу 

– сержанту, командиру 3-го відділення 1-го взводу 
2-ї стрілецької роти військової частини 3053 

   

МАМЧУРУ 
Сергію Віталійовичу 

– молодшому сержанту, помічнику начальника гру-
пи охорони та патрульно-постової служби взводу 
охорони та патрульно-постової служби роти  
Військової служби правопорядку 

 

МАТВЄЄВУ 
Димитрію Миколайовичу 

– прапорщику, начальнику інженерно-ремонтної 
майстерні військової частини А1538 

 

ПАВЛЮКОВУ 
Максиму Андрійовичу 

– лейтенанту, начальнику інформаційно-телекому-
нікаційного вузла зв’язку військової частини 
А2738 

   

СІЧКАРЮ 
Сергію Олександровичу 

– молодшому сержанту, командиру евакуаційного 
відділення ремонтного взводу автомобільної тех-
ніки технічної батареї військової частини польова 
пошта В3225 
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2.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я та з нагоди дня на-
родження КАРНАСЬ Вірі Василівні, колишньому завідувачу Святецької лікар-
ської амбулаторії Теофіпольського району. 

2.8. За сумлінне виконання посадових обов’язків, високий професіо-
налізм, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди Дня юриста: 

ХІМІЧУ 
Володимиру Олеговичу 

– начальнику юридичного відділу Хмельницького 
університету управління та права 

 

ЧОРНІЙ 
Ользі Анатоліївні 

– заступнику начальника відділу організаційної ро-
боти, юридичного забезпечення діяльності та ін-
формації Регіонального центру з надання безоп-
латної вторинної правової допомоги в області 

   

2.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
25-річчя заснування Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни 
працівникам медичного закладу: 

ГАВРИЛЮК 
Марії Євгенівні 

– кухарю харчоблоку 

   

ЛІННИК 
Оксані Михайлівні 

– сестрі медичній хірургічного відділення 

   

2.10. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у роз-
виток національно-патріотичного виховання молоді та з нагоди відзначення 
25-річчя Народного Дому “Просвіта” ДІДЕНКО Зої Олександрівні, голові 
Хмельницького міського товариства української мови ім. Тараса Шевченка 
“Просвіта”. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


