
 
 
 
 
 

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 військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня створення військової частини – польова пошта В 3225 
ВЕРЕМЕЯ Івана Юрійовича, сержанта, старшого механіка водія обслуги пуско-
вої установки стартової батареї ракетного дивізіону цієї військової частини. 

1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїн-
ського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

ЗЮЛКОВСЬКОГО 
Цезарія Юліановича 

– викладача Волочиської дитячої школи мистецтв 

 

КОШИРЕЦЬ 
Світлану Леонідівну 

– начальника відділу культури, національностей та 
релігій Деражнянської районної державної адміні-
страції  

   

ОЛІЙНИКА 
Дмитра Павловича 

– провідного майстра сцени Хмельницького облас-
ного академічного музично-драматичного театру 
ім. М. Старицького 

   

ОНИЩУК 
Ніну Петрівну 

– завідуючу відділом формування та наукового опра-
цювання фондів обласної універсальної наукової 
бібліотеки 
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1.3. За багаторічну сумлінну працю в обласній ветеранській організації 
та з нагоди 75-річчя від дня народження КОРНІЄНКО Олександру Андріївну, 
керівника волонтерського центру “Пенсіонер” обласної ради організації вете-
ранів. 

1.4. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики та з 
нагоди дня народження ЧЕРНЕГУ Романа Тарасовича, голову Державної 
служби України з питань праці. 

1.5. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, особистий внесок у забезпечення гідрометеорологічною інформацією 
споживачів та з нагоди 95-річчя утворення національної гідрометеорологічної 
служби України МЕНДОГРАЛО Лілію Іванівну, провідного гідрохіміка ком-
плексної лабораторії спостережень за забрудненням природного середовища 
обласного центру з гідрометеорології. 

1.6. За активну участь у розбудові державно-церковних відносин, під-
тримку миру і злагоди в регіоні та святкування ювілеїв 20-річчя архієрейської 
хіротонії і 50-річчя від дня народження ВИСОКОПРЕОСВЯЩЕННІШОГО АНТОНІЯ 

(Махоти Владислава Васильовича), керуючого Хмельницькою єпархією Ук-
раїнської Православної Церкви Київського патріархату, митрополита Хмель-
ницького і Кам’янець-Подільського. 

1.7. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди першої річниці створення військової частини А 2738 війсь-
ковослужбовців цієї частини: 

МЕЛЬНИК 
Оксану Петрівну 

– працівника ЗСУ, начальника квартирно-експлуата-
ційної служби  

   

ПАВЛЮКА 
Василя Володимировича  

– старшого прапорщика, командира автомобільного 
взводу роти матеріального забезпечення  

   

РИБЩУН 
Олену Анатоліївну 

– солдата, радіотелеграфіста радіостанції радіовзводу 
польового вузла зв’язку  

 

1.8. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 10-річчя заснування ТОВ “Завод “АТОНМАШ”, 
м. Красилів, ЖИРА Олега Михайловича, електрозварника на автоматичних та 
напівавтоматичних машинах зварювальної дільниці виробничого корпусу 
заводу. 

1.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня пра-
цівників сільського господарства: 

у номінації “Краще господарство в галузі рослинництва” 

у І групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВ “КОЗАЦЬКА ДОЛИНА 2006”,  
с. Вихрівка Дунаєвецького району 
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у ІІ групі районів
 

КОЛЕКТИВ ТОВ “СВАРОГ ДНІСТЕР”, 
с. Куча Новоушицького району 

 
 

  

у номінації “Краще господарство в галузі тваринництва” 

у І групі районів 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ “ЛЕТАВА”,  
с. Летава Чемеровецького району 

 

у ІІ групі районів
 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ВИРОБНИЧОГО КООПЕРАТИВУ “ЛАБУНСЬКИЙ”, 
с. Новолабунь Полонського району 

 
 

  

у номінації “Краще садівниче господарство” 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АГРАРНА КОПАНІЯ-2004”,  
с. Івахнівці Чемеровецького району 

 
 

  

у номінації “Краще господарство по вирощуванню овочів” 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “ТРІУМФ”,  
с. Гальчинці Теофіпольського району 

 
 

  

у номінації “Краще фермерське господарство середнього та малого бізнесу” 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “АГРО-ІНВЕСТ”,  
с. Ліщани Ізяславського району 

 
 

  

у номінації “Краще господарство по збереженню традицій сільської гро-
мади та розвитку інфраструктури села” 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СВЯТЕЦЬ”,  
с. Святець Теофіпольського району 

 
 

  

у номінації “Кращий сільськогосподарський кооператив” 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО КООПЕРАТИВУ 

“ПЕРШИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ АГРАРНИЙ КООПЕРАТИВ”,  
м. Хмельницький

 
 

  

у номінації “Краща сімейна ферма” 

КОЛЕКТИВ ДВОРОГОСПОДАРСТВА ШУСТА ВОЛОДИМИРА МИКОЛАЙОВИЧА,  
с. Потереба Славутського району 

 
 

  

у номінації “Краще підприємство харчової та переробної промисловості” 

КОЛЕКТИВ ОРЕНДОВАНОГО П ІДПРИЄМСТВА ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “САТАНІВСЬКИЙ КОНСЕРВНИЙ ЗАВОД”,  
с. Сатанівка Гороцького району 
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БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН – за ІІ місце у ІІ групі районів
   

ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН – за ІІІ місце у ІІ групі районів  
   

ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН – за ІІІ місце у І групі районів 
   

ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН – за І місце у ІІ групі районів 
   

СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ 

РАЙОН 
– за ІІ місце у І групі районів 

 

ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН – за І місце у І групі районів 
   

БАБІЯ 
Ігоря Васильовича 

– голову фермерського господарства “Зоря”, с. Заміхів 
Новоушицького району 

   

БАКУЛІЧА 
Юрія Володимировича 

– провідного агронома агрономної служби товариства 
з обмеженою відповідальністю “Енселко Агро”, 
с. Зіньків Віньковецького району 

 

БАРАБАША 
Олександра Едуардовича 

– водія автотранспортних засобів інженерної служби 
товариства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро”, с. Зіньків Віньковецького району 

   

БЕРУКУ 
Олексія Миколайовича 

– заступника директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “Енселко-Агро”, с. Зіньків Віньковець-
кого району 

   

БОНДАР 
Броніславу Францівну 

– директора сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю “Хорост Поділля”, 
с. Мацьківці Хмельницького району 

   

БОДНАРЯ 
Сергія Михайловича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського вироб-
ництва сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю “Виробнича фірма “Гуме-
нецьке”, с. Гуменці Кам’янець-Подільського району 

   

ВОРОНЮКА 
Володимира Миколайовича 

– виконавчого директора – радника фермерського 
господарства “Левада-В”, с. Чотирбоки Шепетів-
ського району  

 

ВОРОТНОГО 
Олександра Аркадійовича

– керівника Городоцького регіонального структур-
ного підрозділу товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Агрохолдинг 2012” 

   

ДОВГУНА 
Юрія Олеговича 

– директора товариства з обмеженою відповідальніс-
тю “Наулів”, с. Теремківці Чемеровецького району 

 

КОВАЛЯ 
Анатолія Вікторовича 

– обліковця МТФ № 4 товариства з обмеженою від-
повідальністю “Кунівське”, с. Кунів Ізяславського 
району 

   

КОВТУНЦЯ 
Володимира Івановича 

– завідуючого молочнотоварною фермою сільськогос-
подарського виробничого кооперативу “Лабунський”, 
с. Новолабунь Полонського району 

 

КОНДРАТЕНКА 
Юрія Анатолійовича 

– керівника кластеру “Енселко Захід” товариства з об-
меженою відповідальністю “Енселко Агро”, с. Сах-
нівці Старокостянтинівського району 

   

КОНДРАТЮКА 
Василя Володимировича  

– завідуючого складом товариства з обмеженою від-
повідальністю “Волиця”, с. Волиця Теофіпольського 
району 
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КОНОНЧУКА 
Сергія Степановича  

– голову селянсько-фермерського господарства “Ма-
нятин”, с. Манятин Славутського району 

   

КУЛІКОВСЬКОГО 
Михайла Вікторовича 

– завідувача майстерні ремонтної інженерної служби 
товариства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро”, с. Зіньків Віньковецького району  

   

ЛЯСКУ 
Оксану Петрівну 

– доцента, завідувача кафедри професійної освіти  По-
дільського державного аграрно-технічного універ-
ситету

   

МУСІЮКА 
Сергія Васильовича  

– начальника транспортного відділу товариства з об-
меженою відповідальністю науково-виробнича агро-
фірма “Перлина Поділля”, смт Білогір’я 

   

ОВЧАРУКА 
Олега Васильовича 

– доцента кафедри екології і збалансованого при-
родокористування Подільського державного аграр-
но-технічного університету 

 

ОЛЕКСЮК 
Катерину Іванівну 

– фахівця з технології аграрної служби товариства з 
обмеженою відповідальністю “Енселко Агро” 

   

ОЛІЩУКА 
Сергія Анатолійовича  

– тракториста товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Агрокрай”, м. Красилів 

   

ОРОХОВСЬКОГО 
Володимира Григоровича 

– агронома товариства з обмеженою відповідальністю 
“Козацька Долина 2006”, с. Вихрівка Дунаєвецького 
району 

   

ПИЛИПЧУКА 
Віктора Михайловича 

– бригадира садівничої бригади товариства з додат-
ковою відповідальністю “Городоцьке”, м. Городок 

   

РЕЙДУ 
Володимира Філімоновича 

– заступника керівника відділу соціальної політики 
товариства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро”  

 

САДОВНІКА 
Івана Анатолійовича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського вироб-
ництва сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю “Промінь”, с. Суслівці Ле-
тичівського району 

   

СВІЖАК 
Жанну Василівну 

– бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та звіт-
ності товариства з обмеженою відповідальністю 
“Енселко Агро” 

   

СЕНЮКА 
Віталія Володимировича 

– заступника директора приватного підприємства 
“Аграрна компанія 2004”, м. Волочиськ 

   

СЕРДЮК 
Ванду Святославівну 

– начальника відділу організації виробництва про-
дукції рослинництва, механізації та земельних від-
носин Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації 

 

СОПРУКА 
Анатолія Андрійовича 

– голову селянсько-фермерського господарства “По-
ділля”, смт Стара Синява 

   

ТАРНАВСЬКОГО 
Юрія Станіславовича 

– провідного агронома агрономічної служби това-
риства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро” 
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ТКАЧА 
Олександра Васильовича 

– голову фермерського господарства “Пролісок”, 
с. Зяньківці Деражнянського району 

 

ЦВІК 
Лесю Анатоліївну 

– фінансового директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Грінлайн Агро груп”, с. Вербка 
Мурована Ярмолинецького району 

   

ЧЕРВАТЮКА 
Василя Миколайовича 

– керуючого дільницею (механізований загін) інже-
нерної служби товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Енселко Агро” 

 

ШУПЕРА 
Василя Васильовича 

– менеджера з логістики відділу логістики товариства 
з обмеженою відповідальністю “Енселко Агро” 

 
 

  

1.10. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики та з 
нагоди дня народження ГІНКУ Ярослава Ярославовича, радника Першого 
заступника Глави Адміністрації Президента України. 

1.11. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади та міс-
цевого самоврядування, вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток області та з нагоди 55-річчя від дня народження СІМАШКЕВИЧА 

Михайла Євстафійовича, Кам’янець-Подільського міського голову. 

1.12. За мужність і героїзм, особливі заслуги у захисті державного суве-
ренітету і територіальної цілісності держави та з нагоди Дня Гідності та Сво-
боди учасників антитерористичної операції: 

ГУДЗА 
Вадима Григоровича 

– м. Кам’янець-Подільський 

   

НАСТИНА 
Валерія Петровича 

– с. Ластівці Кам’янець-Подільського району 

   

ПАНЧЕНКА 
Сергія Ігоровича 

– с. Смотрич Кам’янець-Подільського району 

   

ТКАЧУКА 
Олексія Васильовича 

– м. Кам’янець-Подільський 

 
 

  

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

2.1. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня створення військової частини – польова пошта В 3225 
МОТАШКУ Віктору Геннадійовичу, молодшому сержанту, командиру автомо-
більного відділення автомобільного взводу роти матеріального забезпечення 
цієї військової частини. 
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2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників сільського господарства: 

БЕГЕБІ 
Олександру Григоровичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського ви-
робництва сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, с. Ко-
пачівка Деражнянського району 

 

БОДНАРЧУКУ 
Станіславу Дмитровичу 

– трактористу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Промінь Поділля”, с. Песець Новоушиць-
кого району 

   

БОРОДІЮ 
Володимиру В’ячеславовичу 

– різноробочому в галузі рослинництва товариства 
з обмеженою відповідальністю “Лотівка Еліт”, 
с. Онишківці Шепетівського району 

 

ВЕНГЕРУ 
Івану Васильовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського 
виробництва інженерної служби товариства з об-
меженою відповідальністю “Енселко Агро” 

   

ВІТУ 
Віталію Сергійовичу  

– трактористу-машиністу сільськогосподарського ви-
робництва відокремленого підрозділу “Агрофірма 
“Хлібороб” товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Волочиськ-агро”, с. Жучківці Хмельниць-
кого району 

   

ГОРБАЧУ 
Степану Івановичу  

– заступнику голови кооперативу з економічних 
питань – головному економісту сільськогосподар-
ського виробничого кооперативу “Летава”, с. Ле-
тава Чемеровецького району 

   

ГРЯЗЮКУ 
Юрію Миколайовичу 

– електрогазозварнику селянського товариства з 
обмеженою відповідальністю агрофірма “Маяк”, 
м. Полонне 

   

ДОМІНІ 
Анатолію Васильовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського 
виробництва інженерної служби товариства з 
обмеженою відповідальністю “Енселко Агро” 

 

ЄВСТАФІЄВІЙ 
Юлії Миколаївні 

– доценту кафедри годівлі, розведення тварин і 
технології кормів Подільського державного аг-
рарно-технічного університету 

   

ЗАДОРОЖНОМУ 
Олександру Миколайовичу 

– водію товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агрофірма “Подільська зернова компанія”, с. Ло-
зова Волочиського району 

   

КАНАРИКУ 
Петру Михайловичу 

– водію автотранспортних засобів інженерної служ-
би товариства з обмеженою відповідальністю 
“Енселко Агро” 

   

КОВАЛЬ 
Ноні Василівні 

– доценту кафедри економіки, підприємства, тор-
гівлі та біржової діяльності Подільського держав-
ного аграрно-технічного університету 

   

КОВАЛЬЧУКУ 
Миколі Володимировичу 

– водію сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю “Агрос-Віста”, с. Сахнів-
ці Ізяславського району 

 

КОВАЛЮ 
Юрію Віталійовичу 

– заступнику генерального директора товариства з 
обмеженою відповідальністю “Агрохолдинг 2012” 
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КОРОБЕЙКУ 
Михайлу Юрійовичу 

– трактористу Великолевадського відділку  това-
риства з обмеженою відповідальністю “Оболонь-
Агро”, с. Велика Левада Городоцького району 

   

МАКОГОНУ 
Вадиму Васильовичу  

– директору сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю “Берегиня”, с. Зінь-
ків Віньковецького району 

 

МАНЬКОВСЬКОМУ 
Юрію Віталійовичу 

– керівнику земельного відділу товариства з об-
меженою відповідальністю “Агрохолдинг 2012” 

 

МАРІЧУКУ 
Петру Михайловичу 

– головному агроному Теофіпольської філії “Рідний 
край” приватного акціонерного товариства “Зерно-
продукт МХП”, с. Новоставці Теофіпольського району 

   

МАХМУДОВУ 
Руслану Галібіятовичу 

– механізатору приватного сільськогосподарського 
підприємства “Куява”, с. Соснівка Ярмолинець-
кого району 

   

НАЗАРУКУ 
Миколі Васильовичу  

– головному інженеру сільськогосподарського това-
риства з додатковою відповідальністю “В’язо-
вець”, с. В’язовець Білогірського району 

 

ОСАТЮКУ 
Анатолію Леонідовичу 

– електрогазозварнику інженерної служби това-
риства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро” 

   

ПОЛІЩУКУ 
Івану Сергійовичу  

– комбайнеру фермерського господарства “Династія”, 
с. Йосипівка Старокостянтинівського району 

 

СІРІЙ 
Лілії Анатоліївні 

– оператору машинного доїння фермерського гос-
подарства “Євроїнвест”, с. Міцівці Дунаєвецького 
району 

   

СОРОЧИНСЬКОМУ 
Станіславу Йосиповичу 

– директору товариства з обмеженою відповідальніс-
тю “Батьківщина”, с. Губельці Славутського району 

   

СОФІЯК 
Людмилі Вікторівні 

– головному бухгалтеру приватного підприємства 
“Калинський ключ”, с. Калиня Кам’янець-Поділь-
ського району 

   

ТИШКУН 
Тетяні Олександрівні  

– оператору машинного доїння сільськогосподар-
ського кооперативу “Промінь”, с. Мала Клітна 
Красилівського району 

 

УРЗІКУ 
Руслану Вікторовичу  

– трактористу-машиністу сільськогосподарського 
виробництва товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Летичів Агро”, с. Снітівка Летичів-
ського району 

   

УСТИМЕНКО 
Олені Миколаївні 

– керівнику регіональної земельної служби това-
риства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро” 

 

ЧОРНОМУ 
Віталію Миколайовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського 
виробництва інженерної служби товариства з 
обмеженою відповідальністю “Енселко Агро” 

   

ЮЗВІ 
Олександру Степановичу 

– директору державного підприємства “Дослідне 
господарство “Пасічна” науково-виробничого центру 
“Соя” Національної академії аграрних наук Ук-
раїни, с. Пасічна Старосинявського району 
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2.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, особистий внесок у забезпечення гідрометеорологічною інформацією 
споживачів та з нагоди 95-річчя утворення національної гідрометеорологічної 
служби України ГОЛОВАЙЧУК Тамарі Михайлівні, техніку-метеорологу І ка-
тегорії метеорологічної станції Ямпіль. 

2.4. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди першої річниці створення військової частини А 2738 
військовослужбовцям: 

КОЧМАРСЬКІЙ 
Надії Геннадіївні 

– старшому солдату, спеціалісту служби охорони 
державної таємниці 

   

ФРАНКОВУ 
Віталію Миколайовичу 

– старшому сержанту, старшому водію автомобіль-
ного взводу роти матеріального забезпечення   

 

 
 

Голова адміністрації        О. Корнійчук 


