
 
 
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, відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 26.12.2016 № 150/2016-р/к “Про 
відпустку голови обласної державної адміністрації О. Корнійчука”,: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації з 
врученням цінного подарунка кожному: 

1.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у спра-
ву зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

ВОЙТЮКА 
Михайла Павловича 

– радника юстиції, прокурора відділу процесуального 
керівництва у кримінальних провадженнях слідчих 
регіональної прокуратури прокуратури області 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Миколу Миколайовича 

– старшого радника юстиції, заступника начальника 
відділу представництва інтересів громадянина або 
держави в суді та при виконанні судових рішень 
прокуратури області 

   

РОМАНЮКА 
Романа Леонідовича 

– юриста 1-го класу, прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами СБУ та Державної 
прикордонної служби управління нагляду у кримі-
нальному провадженні прокуратури області 

   

1.2. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енергетика: 

ШПАКОВСЬКОГО 
Миколу Борисовича 

– водія автотранспортних засобів (автокрану 25 т) відділу 
механізації та транспорту Хмельницької ремонтно-ви-
робничої бази відокремленого підрозділу “Південно-За-
хідна електроенергетична система” державного підпри-
ємства “Національна енергетична компанія “Укренерго” 
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працівників публічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго”: 
   

КАЛІНОВСЬКОГО 
Миколу Миколайовича 

– диспетчера оперативно-диспетчерської групи Ново-
ушицького району електричних мереж  

   

КОНДРАТЮКА 
Віталія Анатолійовича 

– виконуючого обов’язки директора Старокостянти-
нівського району електричних мереж  

   

ПАСТУШИНУ  
Олену Юріївну 

– завідувача гуртожитку  

   

СЕМЕНЮКА 
Миколу Андрійовича 

– майстра виробничої служби високовольтних ліній 
Департаменту високовольтних електромереж  

   

СЛОБОДЯНА 
Олега Анатолійовича 

– заступника директора  

   

ШЕВЧУКА 
Миколу Володимировича 

– електромонтера з ремонту та обслуговування 
електроустаткування служби підстанцій Департа-
менту високовольтних електромереж  

   

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників статистики працівників Головного управління статистики в 
області: 

СЛОБОДЯН 
Світлану Миколаївну 

– начальника управління обробки даних  

   

ЩИРБУ 
Оксану Іванівну 

– начальника відділу статистики у Волочиському 
районні 

   

1.4 За активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру 
допомогу тим, хто її потребує, та з нагоди Міжнародного дня волонтера:  

БАЗИЛЮК 
Валентину Андріївну 

– координатора відокремленого підрозділу громад-
ської організації “ДІЯ” 

   

БЕРЛІНСЬКУ 
Валентину Андріївну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної орга-
нізації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

ВАСЕЛИШИНА 
Олександра Петровича 

– волонтера благодійної організації “Хмельницький 
обласний фонд “ВІКТОРІЯ” 

   

ВИТИШИНУ 
Анну Аркадіївну 

– волонтера обласного благодійного фонду “Центр 
Добриня” 

   

ГАЙДАМАКУ 
Миколу Михайловича 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ” 

   

ДРОБІТА 
Степана Зіновійовича 

– волонтера громадської організації “Творча сотня 
“Рух до перемоги” 
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КЛИМЧУКА  
Олександра Васильовича 

– волонтера громадської організації “Громадянська 
оборона Хмельниччини” 

 

КОВАЛЕВСЬКУ 
Ірину Володимирівну 

– волонтера громадської організації “Громадянська 
оборона Хмельниччини” 

   

КОРОЛЬЧУКА 
Миколу Леонтійовича 

– благодійника, м. Хмельницький 

   

МИШЛЯКОВСЬКУ 
Олену Вікторівну 

– артистку хору академічного ансамблю пісні і танцю 
“Козаки Поділля” обласної філармонії 

   

ОНИЩУК 
Майю Іванівну 

– волонтера громадської організації “Творча сотня 
“Рух до перемоги” 

 

ПОНОМАРЬОВА 
Сергія Вікторовича 

– благодійника, м. Старокостянтинів 

   

ПОПОВА 
Олександра Васильовича 

– волонтера громадської організації “Мистецька сотня 
“Гайдамаки” 

   

СОБУЦЬКОГО 
Олега Михайловича 

– директора ТОВ “АГРОБІЗНЕС”, м. Волочиськ 

 

СОЛОВЕЙ 
Аллу Вікторівну 

– голову відділення Всеукраїнської благодійної орга-
нізації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

УШАКОВУ 
Олену Сергіївну 

– волонтера громадської організації “Громадянська 
оборона Хмельниччини” 

   

ЦИМБАЛ 
Зінаїду Андріївну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної орга-
нізації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

1.5. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди 25-ї річниці Збройних Сил України: 

АДАМЧУКА 
Олега Володимировича 

– підполковника медичної служби, начальника відді-
лення зберігання медичного майна військової частини 
А1056 

   

БІЛОГО 
Андрія Анатолійовича 

– капітана, начальника інформаційно-аналітичної групи 
військової частини А3808 

   

ВЕЗНЮКА 
Юрія Валерійовича 

– старшину, старшого інструктора групи пошуку та 
знешкодження саморобних вибухових пристроїв за-
гону пошуку та знешкодження саморобних вибухо-
вих пристроїв військової частини А2641 

   

ВОЗНЯК 
Тетяну Миколаївну 

– старшого солдата, старшого механіка радіорелейної 
станції, групи рухомих засобів зв’язку, інформаційно-
телекомунікаційного вузла військової частини А3013 
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ВОЗОВИКА 
Миколу Михайловича 

– старшину, старшого інструктора відділення пошуку 
та знешкодження саморобних вибухових пристроїв 
загону пошуку та знешкодження саморобних ви-
бухових пристроїв військової частини А2641 

   

ДОЛИНСЬКОГО 
Володимира Миколайовича

– працівника Збройних Сил України, лікаря-терапевта 
Хмельницького військового госпіталю 

   

КУЗНЕЦЯ 
Юрія Васильовича 

– сержанта, начальника радіостанції Р-409 МА загону 
спеціального радіозв’язку військової частини В4252 

   

ЛИШЕНЯ 
Анатолія Анатолійовича 

– сержанта, начальника групи охорони та патрульно-
постової служби взводу охорони та патрульно-по-
стової служби роти Військової служби правопо-
рядку Хмельницького зонального відділу Військо-
вої служби правопорядку 

   

МЕЛЬНИКА 
Вадима Володимировича 

– капітана, начальника групи зберігання військової час-
тини А2678 

   

МЕЛЬНИКА 
Олега Валерійовича 

– майора, провідного інженера представництва замов-
ника № 4277 

 

МЕЛЬНИЧЕНКА 
Віталія Олександровича 

– капітана, командира батареї управління – начальника 
зв’язку ракетного дивізіону військової частини – 
польова пошта В3225 

   

ОНОФРІЙЧУКА 
Віталія Миколайовича 

– працівника Збройних Сил України, лікаря-уролога по-
ліклініки Хмельницького військового госпіталю 

   

РОЖКОВА 
Володимира Олександровича

– майора, начальника групи проведення службових 
розслідувань Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

   

ТКАЧИКА 
Сергія Івановича 

– майора, начальника служби РАО військової части-
ни В3225 

   

ХОПТІЯ  
Олега Васильовича 

– майора, начальника відділення спеціальної підго-
товки загону спеціальної підготовки військової час-
тини А2641 

   

1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

АНАНЧУКА  
Василя Олександровича 

– Віньковецького селищного голову 

   

БАРАБАШ  
Тетяну Іванівну 

– заступника головного лікаря комунальної установи 
Дунаєвецької районної ради “Дунаєвецька цен-
тральна районна лікарня” 

 

ГАВРИЛЮКА  
Олега Віталійовича 

– головного лікаря комунального закладу “Славут-
ський центр первинної медико-санітарної допо-
моги” 

   

ГОДОВАНЦЯ  
Володимира Васильовича 

– Радошівського сільського голову Ізяславського ра-
йону 
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ГОРУКА  
Василя Євгеновича 

– Більського сільського голову Чемеровецького ра-
йону 

 

ГУРСКІСА  
Лаймонаса Лаймонсовича

– Чабанівського сільського голову Кам’янець-Поділь-
ського району 

   

ДОНКОВУ  
Людмилу Анатоліївну 

– першого заступника начальника управління праці та 
соціального захисту населення виконавчого комі-
тету Шепетівської міської ради 

 

ЖОВТАНА  
Анатолія Івановича 

– Красилівського міського голову 

 

КОЗАЧУКА  
Олексія Анатолійовича 

– Кунчанського сільського голову Теофіпольського 
району 

   

КОРНЕЛЮКА  
Юрія Олександровича 

– заступника начальника – начальника Полонського 
відділення Полонської об‘єднаної державної подат-
кової інспекції Головного управління Державної 
фіскальної служби в області, депутата Полонської 
районної ради 

 

КРИВОРУЧКО  
Тетяну Володимирівну 

– Рудського сільського голову Кам’янець-Поділь-
ського району 

   

КУЗЕМУ  
Альону Леонідівну 

– директора департаменту гуманітарної політики ви-
конавчого комітету Кам’янець-Подільської міської 
ради 

 

ЛАПЧУКА  
Олександра Олександровича 

– виконуючого обов’язки старости сіл Песець, Пи-
липи Хребтіївські, Хребтіїв, Іванківці, Соколівка 
Новоушицької об’єднаної територіальної громади 

   

МЕЛЬНИЧУКА  
Валерія Юрійовича 

– депутата Славутської міської ради 

   

ОХОЦЬКОГО  
Володимира Казимировича 

– начальника загального відділу виконавчого апарату 
Деражнянської районної ради 

 

ПАЗЮКА  
Сергія Миколайовича 

– голову Волочиської районної ради 

   

ПАШИНСЬКУ  
Валентину Яківну 

– керуючого справами виконавчого комітету Неті-
шинської міської ради 

   

ПЕЧЕНЮК  
Людмилу Леонідівну 

– Мокіївського сільського голову Шепетівського ра-
йону 

 

ПОБЕРЕЖНЮКА  
Олександра Олександровича 

– Денисівського сільського голову Білогірського 
району 

 

ПОЛІЩУКА  
Юрія Михайловича 

– завідувача відділу містобудування та архітектури 
виконавчого комітету Старокостянтинівської місь-
кої ради 

   

РУДИКА 
Олега Андрійовича 

– заступника сільського голови з економічних та юри-
дичних питань Лісовогринівецької сільської ради 
Хмельницького району 
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СЕМЕНЮКА  
Юрія Васильовича 

– голову Сасанівської сільської ради Полонського 
району 

 

ТРАПЕЗУНА  
Сергія Вікторовича 

– депутата Городоцької районної ради 

   

ФРАНЧУКА  
Василя Володимировича 

– голову Старосинявської районної ради 

   

ХОПТЯРА  
Віктора Володимировича 

– Ярмолинецького селищного голову 

   

ЯСНЮКА 
Михайла Борисовича 

– голову Старокостянтинівської районної ради 

 
 

  

1.7. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування, 
об’єднаних територіальних громад, активну участь у Революції Гідності, від-
стоювання конституційних засад демократії та прав і свобод людини 
КУРЕННОГО Володимира Костянтиновича, керівника Департаменту місцевого 
самоврядування та децентралізації Адміністрації Президента України. 

1.8. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня працівників суду: 

БОРУСЕВИЧ 
Наталю Сергіївну 

– помічника голови Ярмолинецького районного суду 

   

КАЗМІРЧУК 
Вікторію Володимирівну 

– старшого секретаря Теофіпольського районного 
суду  

   

КОВАЛЬСЬКУ 
Марину Володимирівну 

– помічника судді Білогірського районного суду  

 

КОЗЯРУК 
Оксану Анатоліївну 

– помічника голови Дунаєвецького районного суду  

   

КОШОНЬКО 
Наталію Сергіївну 

– секретаря судових засідань Волочиського районного 
суду  

   

ОЛІЙНИК 
Ларису Миколаївну 

– секретаря судових засідань Старосинявського ра-
йонного суду  

   

ПАНЬКОВУ 
Оксану Вікторівну 

– заступника керівника апарату Віньковецького ра-
йонного суду  

   

ПОЛУДЕННУ 
Раїсу Анатоліївну 

– заступника керівника апарату Летичівського район-
ного суду  

   

ЧАЙКОВСЬКУ 
Людмилу Василівну 

– старшого секретаря Чемеровецького районного суду 

   

ШЕНДЕР 
Катерину Адамівну 

– секретаря Хмельницького міськрайонного суду  
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1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
85-ї річниці районної газети КОЛЕКТИВ РЕДАКЦІЇ ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ 

ГАЗЕТИ “ВПЕРЕД”. 

1.10. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

ВІТМАНОВСЬКОГО 
Анатолія Олександровича

– пенсіонера органів внутрішніх справ, м. Хмель-
ницький 

 

ВІТРУКА 
Олександра Володимировича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Погорільці Білогірського району 

   

ВРУБЛЕВСЬКОГО 
Миколу Федоровича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Великий Олександрів Віньковецького 
району 

 

ДАНИЛЮКА 
Євгена Дмитровича 

– начальника управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації 

   

ДУБАСА 
Олександра Миколайовича 

– пенсіонера органів внутрішніх справ, м. Хмель-
ницький 

   

КУХАРА  
Віктора Яковича 

– ветерана Державної пожежної охорони, м. Хмель-
ницький 

 

МАЗУРА 
Миколу Йосиповича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Деражня 

 

МАЛИШКА 
Віктора Івановича 

– члена Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чор-
нобиль України” 

   

МАРЦІНКА 
Віктора Івановича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Климове Городоцького району 

 

МАТВІЙЧУКА 
Василя Сергійовича 

– ветерана Державної пожежної охорони, м. Нетішин 

   

ОСОБСЬКОГО 
Миколу Аркадійовича 

– ветерана Державної пожежної охорони, м. Хмель-
ницький 

   

ПУЦА 
Івана Васильовича 

– ветерана Державної пожежної охорони, м. Нетішин 

   

СУХОВЕЦЬКОГО 
Григорія Григоровича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Волочиськ 

 

СЬОМАША 
Володимира Івановича 

– члена Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чор-
нобиль України” 

   

ЦИБУЛЬКА 
Миколу Петровича 

– голову Віньковецької районної громадської органі-
зації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 
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1.11. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 
внесок у виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань та з 
нагоди Дня Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівників академії: 

КОВАЛЯ 
Олександра Євгеновича 

– підполковника, доцента кафедри особистої безпеки 

   

ЛАЗОРЕНКА 
Олександра Васильовича 

– підполковника, доцента кафедри тактики прикор-
донної служби 

   

1.12. За багаторічну сумлінну службу, високий професіоналізм, особис-
тий внесок у справу забезпечення законності та з нагоди 80-річчя від дня 
народження ВОЛОШИНА Євгена Івановича, підполковника внутрішньої служби, 
ветерана УМВС. 

1.13. За досягнення високих спортивних результатів, самовідданість та 
волю до перемоги та з нагоди 60-річчя від дня народження БАСИСТОГО Сергія 
Григоровича, заслуженого тренера України. 

1.14. За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання сту-
дентської молоді, поширення та вивчення культури і традицій Хмельницького 
краю, активну співпрацю з волонтерами Хмельниччини БРОМБЕРЕКА Фран-
цішека, завідувача кафедри дизайну природничо-технологічного університету 
м. Бидгощ (Республіка Польща). 

1.15. За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий 
професіоналізм та з нагоди святкування 100-річчя з Дня заснування Ізяслав-
ської центральної районної лікарні працівників лікарні: 

АГАПІЯ  
Олександра Олександровича 

– головного лікаря 

 

ОХОТКО  
Любов Іванівну 

– завідувача неврологічного відділення 

   

1.16. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток архівної справи та з нагоди Дня працівників архівних 
установ працівників Державного архіву області: 

КОЦЕМИР 
Надію Олександрівну 

– головного спеціаліста фінансово-господарського 
відділу  

 

ПРИСТУПУ 
Людмилу Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу використання інфор-
мації документів  

   

РАГУ 
Валентину Станіславівну 

– начальника відділу формування національного ар-
хівного фонду та діловодства  

   

1.17. За сумлінну плідну працю, вагомий особистий внесок в організацію 
і надання медичної допомоги населенню Городоцького району, активну 
громадянську позицію та з нагоди 60-річчя від дня народження АНДРІЙЧУКА 
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Анатолія Семеновича, головного лікаря Городоцького районного центру 
первинної медико-санітарної допомоги. 

1.18. За багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, особистий внесок у розвиток газового господарства Хмельниччини 
та з нагоди 60-річчя від дня народження ІВАНОВА Олександра Григоровича, 
старшого майстра служби експлуатації систем газопостачання Старосиняв-
ської дільниці публічного акціонерного товариства “Хмельницькгаз”. 

1.19. За вагомий особистий внесок у справу попередження і ліквідації 
наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, за-
хисту життя і здоров’я людей, реалізацію державної політики у сфері цивіль-
ного захисту населення та територій ЧЕЧОТКІНА Миколу Олександровича, 
голову Державної служби України з надзвичайних ситуацій. 

1.20. За вагомі трудові здобутки, впровадження нових технологічних 
процесів для забезпечення високоякісної продукції, активну участь у будів-
ництві об’єктів соціального та виробничого призначення на території області, 
вагомий внесок у зміцнення обороноздатності держави та з нагоди 50-ї річниці 
заснування ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ КОМБІНАТ 

БУДІВЕЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ”. 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у спра-
ву зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

ГАЛАЙКУ  
Олегу Михайловичу 

– юристу 1-го класу, прокурору відділу нагляду за 
додержанням законів органами, які ведуть боротьбу 
з організованою злочинністю управління нагляду у 
кримінальному провадженні прокуратури області 

   

ЛИСЮКУ 
Сергію Олександровичу 

– юристу 1-го класу, прокурору відділу процесу-
ального керівництва при провадженні досудового 
розслідування територіальними органами поліції 
та підтримання державного обвинувачення управ-
ління нагляду у кримінальному провадженні про-
куратури області 

 

СОБОЛЕВСЬКІЙ 
Валентині Володимирівні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору Шепетів-
ської місцевої прокуратури Хмельницької області 

   

2.2. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика працівників публічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго”: 

ІРХІНУ 
Сергію Івановичу 

– заступнику директора комерційного  

 

КЕКЕЛЮ 
Валерію Миколайовичу 

– майстру виробничої дільниці Городоцького райо-
ну електричних мереж  
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КРАВЦЮ 
Івану Григоровичу 

– провідному інженеру з організації експлуатації та 
ремонту розподільних мереж Старокостянтинів-
ського району електричних мереж  

 

ПОПЛАВСЬКОМУ 
Сергію Володимировичу

– електромонтеру з експлуатації розподільних мереж 
Чемеровецького району електричних мереж  

   

ЯЦЮКУ 
Миколі Івановичу 

– начальнику електротехнічної лабораторії Кам’я-
нець-Подільського району електричних мереж  

   

2.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників статистики ІЩУК Марині Іванівні, головному спеціалісту з 
питань запобігання та виявлення корупції Головного управління статистики в 
області. 

2.4. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з на-
годи 25-ї річниці Збройних Сил України: 

БЄХТЄРЄВУ 
Олексію Володимировичу 

– полковнику, начальнику штабу – першому заступ-
нику начальника відділу Хмельницького зонального 
відділу Військової служби правопорядку 

 

ГОЛИКУ 
Миколі Івановичу 

– майору, заступнику начальника відділу комплекту-
вання та призову (підготовки до військової служби) 
Хмельницького обласного військового комісаріату 

   

ДАВИДОВУ 
Сергію Миколайовичу 

– майору, заступнику командира ракетного диві-
зіону з озброєння військової частини – польова 
пошта В3225 

 

ДЕЙНЕЦІ 
Тарасу Євгеновичу 

– солдату, стрільцю групи охорони та патрульно-
постової служби взводу охорони та патрульно-
постової служби роти Військової служби пра-
вопорядку Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

   

ЗЮБЕРУ  
Олександру Йосиповичу 

– капітану, начальнику медичної служби – началь-
нику медичного пункту військової частини А1538 

 

ЛУЖНЯКУ 
Юрію Григоровичу 

– майору юстиції, заступнику військового прокурора 
військової прокуратури Хмельницького гарнізону 

   

НІЖИНСЬКОМУ 
Михайлу Михайловичу 

– працівнику Збройних Сил України, начальнику га-
ража КЕВ м. Хмельницький 

   

ПЕТРИКОВЕЦЬ 
Лілії Володимирівні 

– старшому солдату, бухгалтеру фінансово-еконо-
мічної служби Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

 

ПОПОВУ 
Олександру Вікторовичу 

– працівнику Збройних Сил України, директору 15-го 
гарнізонного будинку офіцерів 

   

ПРУДИУСУ 
Руслану Владиславовичу 

– старшині, старшому інструктору відділення кон-
тролю загону контролю якості проведення робіт з 
розмінування військової частини А2641 
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ЧОРНОКОНЮ 
Сергію Сергійовичу 

– підполковнику, заступнику військового комісара – 
начальнику відділення комплектування Хмельниць-
кого об’єднаного міського військового комісаріату 

   

2.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

КАЛЮЖНЮК 
Людмилі Ростиславівні 

– заступнику Славутського міського голови  

   

РАХЛІНСЬКОМУ 
Олегу Васильовичу 

– члену виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради 

   

СЛОБОДЯНЮКУ 
Руслану Сергійовичу 

– начальнику відділу житлово-комунального го-
сподарства, інфраструктури, охорони навколиш-
нього природного середовища Летичівської се-
лищної ради 

   

2.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня працівників суду: 

БЕРЕЗНЮК 
Вікторії Вікторівні 

– помічнику судді Старокостянтинівського район-
ного суду  

   

ГУЦОЛ 
Альоні Олександрівні 

– помічнику судді Новоушицького районного суду  

   

ДОРОБАЛЮК-БІЛЕЦЬКІЙ 
Лілії Вікторівні 

– начальнику відділу діловодства та обліку звер-
нень громадян – канцелярії Апеляційного суду  

 

КОНДРАТЮК 
Лідії Олександрівні 

– секретарю судового засідання Славутського 
міськрайонного суду  

   

КОНДРАТЮК 
Ользі Анатоліївні 

– секретарю судових засідань Красилівського ра-
йонного суду  

   

КРАВЧУК 
Віті Василівні 

– старшому секретарю Полонського районного су-
ду  

 

ЛУКАШЕНКО 
Наталії Миколаївні 

– експедитору відділу діловодства та обліку звер-
нень громадян – канцелярії Апеляційного суду  

   

МАЦЮРІ 
Галині Антонівні 

– старшому секретарю суду відділу організаційного 
забезпечення розгляду кримінальних справ Апе-
ляційного суду  

 

ТЕРЕЩУК 
Наталії Афанасіївні 

– секретарю судового засідання Городоцького ра-
йонного суду  

   

ФЕДИНУ 
Роману Васильовичу 

– судовому розпоряднику Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду  

   

ЧАБАНЮК 
Інні Ігорівні 

– секретарю судових засідань Хмельницького міськ-
районного суду  

   

2.7. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 
внесок у виконання покладених на Державну прикордонну службу завдань та з 
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нагоди Дня Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівників академії: 
ЖИЛКІНІЙ 
Ірині Юріївні 

– майору, старшому офіцеру організаційно-плано-
вої групи організаційно-планового відділу 

   

КУЛЬБІ 
Михайлу Миколайовичу 

– прапорщику, старшому інструктору групи нав-
чальних транспортних засобів відділення навчально-
спеціальних машин польового центру забезпе-
чення навчального процесу 

 

2.8. За активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру 
допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

ГОНТІ 
Галині Петрівні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

ЖУРБІ 
Андрію Васильовичу 

– волонтеру благодійної організації “Хмельницький 
обласний фонд “ВІКТОРІЯ” 

   

КОБАСЮКУ 
Олексію Володимировичу 

– волонтеру, смт Стара Синява 

 

МАЛЬКУТІ 
Анатолію Дмитровичу 

– керівнику товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Синтез – ПАК” 

   

ТУКАЧОВУ 
Олександру Анатолійовичу 

– волонтеру, м. Кам’янець-Подільський 

   

ХОПТИНЦЮ 
Дмитру Володимировичу

– волонтеру благодійної організації “Хмельницький 
обласний фонд “ВІКТОРІЯ” 

   

ЯКИМЧУК-ЖУРБІ 
Тетяні Михайлівні 

– волонтеру благодійної організації “Хмельницький 
обласний фонд “ВІКТОРІЯ” 

 

ЯКУБОВУ 
Олександру Миколайовичу 

– солісту-інструменталісту обласної філармонії 

   

2.9. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

ГУЧЕК 
Раїсі Антонівні 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, м. Дунаївці 

   

ЖОГАНУ 
Миколі В’ячеславовичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, с. Кам’янка Кам’янець-Поділь-
ського району 

   

КОЦЮРУ 
Олександру Дмитровичу

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, смт Летичів 

   

ЛУКІЯНЧУКУ 
Володимиру Федоровичу 

– голові Хмельницької міської громадської органі-
зації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 

   

РОСТОРГУЄВУ 
Леоніду Петровичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, с. Радісне Красилівського району 
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СЛІНКІНІЙ 
Валентині Костянтинівні 

– голові Старокостянтинівської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України” 

 

ТИМЧУКУ 
Євгену Васильовичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС, м. Ізяслав 

   

2.10. За багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, відда-
ність справі, високий професіоналізм та з нагоди святкування 100-річчя з Дня 
заснування Ізяславської центральної районної лікарні ЧАЙКОВСЬКІЙ Світлані 
Андріївні, ветерану праці, колишньому працівнику Ізяславської центральної 
районної лікарні. 

2.11. За вагомий особистий внесок у розвиток місцевого самовряду-
вання, активну участь у Революції Гідності, відстоювання конституційних 
засад демократії та прав і свобод людини РАУПОВУ Рустаму Бурхановичу, 
депутату Житомирської обласної ради. 

2.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток архівної справи та з нагоди Дня працівників архівних установ 
ПОЛЯКОВУ Ігорю Іллічу, провідному спеціалісту відділу реставрації архівних 
документів Державного архіву області. 

2.13. За вагомі трудові здобутки, впровадження нових технологічних 
процесів, активну участь у будівництві об’єктів соціального та виробничого 
призначення на території області, вагомий внесок у зміцнення обороноздат-
ності держави та з нагоди 50-ї річниці заснування колективного підприємства 
“Хмельницький комбінат будівельних матеріалів” СТАДНІКУ Івану Васильо-
вичу, генеральному директору колективного підприємства “Хмельницький 
комбінат будівельних матеріалів”. 
 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


