
 
 
 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
60-річчя від дня народження ПАСІЧНИКА Миколу Тимофійовича, завідувача 
господарством відділу фінансово-господарського забезпечення апарату облас-
ної державної адміністрації. 

1.2. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, 
високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня народження МОСКАЛЮКА 
Олега Леонтійовича, Немиринецького сільського голову Старокостянтинів-
ського району. 

1.3. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподарської галузі 
Хмельниччини працівників Групи компаній “ВІТАГРО”: 
БРУСКА 
Віталія Миколайовича 

– інженера з експлуатації машинно-тракторного 
парку сільськогосподарської дільниці Гвардій-
ське , Хмельницький район 

 

КОВАЛЬЧУК 
Галину Анатоліївну 

– обліковця сільськогосподарської дільниці Кури-
лівка, Волочиський район 

   

КОРНІЙЧУКА 
Володимира Костянтиновича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Компанія “Укрелітагро” 
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ЯРИЧОВСЬКОГО  
Анатолія Йосиповича 

– завідувача складу сільськогосподарської діль-
ниці Івахнівці, Чемеровецький район 

   

1.4. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади та 
органах місцевого самоврядування, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний, культурний розвиток області та з нагоди 90-річчя від дня народ-
ження ОЛІЙНИКА В’ячеслава Трохимовича, секретаря, керуючого справами ви-
конкому Хмельницької обласної Ради народних депутатів у 1980-1992 роках. 

1.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток Волочиського району та з нагоди 
60-річчя від дня народження ПЕНДИЛЮКА Віталія Володимировича, заступника 
голови Волочиської районної державної адміністрації. 

1.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок в організацію заходів у сфері цивільного захисту, забезпечення опера-
тивного реагування та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 
системах електропостачання області ДЗЮБІЯ Володимира Івановича, провід-
ного інженера служби з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та еко-
логії публічного акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”. 

1.7. За громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод людини та з нагоди відзначення третьої 
річниці Революції Гідності: 
ДЯЧУКА 
Миколу Миколайовича 

– мешканця смт Теофіполь 

 

КОЗАЧУКА 
Олексія Анатолійовича 

– мешканця с. Кунча Теофіпольського району 

   

КРИКОНЮК 
Світлану Анатоліївну 

– мешканку м. Славута 

   

ЛЮБОГО 
Анатолія Івановича 

– мешканця смт Віньківці 

 

МЕЛЬНИКА  
Віталія Павловича 

– мешканця м. Волочиськ 

   

ОРДИНСЬКУ 
Юлію Миколаївну 

– мешканку м. Славута 

   

ФАТИЧА 
Миколу Васильовича 

– мешканця м. Волочиськ 

   

1.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
участь у будівництві об’єктів соціального та виробничого призначення на 
території області та з нагоди 50-ї річниці заснування колективного підпри-
ємства “Хмельницький комбінат будівельних матеріалів” працівників цього 
підприємства: 
ВІТЮКА 
Ігоря Яковича 

– бригадира, формувальника залізобетонних 
виробів та конструкцій 
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КАРВАНА  
Сергія Миколайовича 

– бригадира, слюсаря-ремонтника  

 

1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у забезпечення діяльності обласної Ради організації вете-
ранів України та з нагоди 75-річчя від дня народження КАДУЦЬКОГО Олександра 
Максимовича, ветерана праці, голову ревізійної комісії Хмельницької обласної 
Ради організації ветеранів. 

1.10. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових 
обов’язків, особистий внесок у справу попередження і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру працівників 
Головного управління ДСНС України в області: 
ЗАЛУЦЬКОГО 
Сергія Віталійовича 

– майора служби цивільного захисту, головного 
інспектора Новоушицького районного сектору 

 

КОНОНЮКА 
Олександра Миколайовича 

– сержанта служби цивільного захисту, пожеж-
ного-рятувальника 7-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини по охороні ВП “Хмельницька 
АЕС” 3-го державного пожежно-рятувального 
загону (з охорони об’єкта) 

   

ЛЯХОВЕЦЬКОГО 
Віктора Миколайовича 

– сержанта служби цивільного захисту, старшого 
пожежного-рятувальника 17-ї державної пожеж-
но-рятувальної частини 

   

1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток споживчої кооперації Полонського району та з 
нагоди 60-річчя від дня народження МЕЛЬНИКА Олександра Івановича, голову 
правління Полонського районного споживчого товариства. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у роз-
виток ветеранського руху району, активну участь у патріотичному вихованні 
молоді та з нагоди 30-ї річниці утворення Новоушицької районної Ради орга-
нізації ветеранів України СМІШКА Василя Івановича, ветерана праці, голову 
Новоушицької районної Ради організації ветеранів України. 

1.13. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самовряду-
вання, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток місце-
вого самоврядування та з нагоди 55-річчя від дня народження АБДУЛКАДИРОВУ 
Інну Григорівну, голову Гуменецької сільської об’єднаної територіальної гро-
мади. 

1.14. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у 
справу реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, поперед-
ження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природ-
ного характеру: 
КОНОНЧУКА 
Вадима Петровича 

– заступника директора Департаменту агропроми-
слового розвитку обласної державної адміні-
страції 
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МАРШУКА 
Богдана Петровича 

– голову Славутської районної державної адміні-
страції 

 

1.15. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва області та з нагоди 25-ї річниці заснування Полонського 
фермерського господарства “Колос” працівників підприємства: 

ЛЕВЧУКА  
Василя Петровича 

– агронома  

   

ТРЕТЬЯКОВА  
Василя Григоровича 

– ветерана праці  

   

1.16. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, 
високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя від дня народження БАДЮ Аліну 
Іванівну, заступника начальника організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації.  

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

2.1. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня 
народження ЮРКОВСЬКІЙ Євдокії Федорівні, жительці м. Кам’янець-Поділь-
ський. 

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок в організацію заходів у сфері цивільного захисту, забезпечення опе-
ративного реагування та попередження виникнення надзвичайних ситуацій на 
системах електропостачання області ГРУБІ Георгію Борисовичу, директору 
Кам’янець-Подільського району електричних мереж публічного акціонерного 
товариства “Хмельницькобленерго”. 

2.3. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових 
обов’язків, особистий внесок у справу попередження і ліквідації наслідків 
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру працівникам 
Головного управління ДСНС України в області: 
ГРОСАРЧУКУ 
Вадиму Олександровичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, стар-
шому майстру газодимозахисної служби 5-ї дер-
жавної пожежно-рятувальної частини 2-го дер-
жавного пожежно-рятувального загону 

   

РУЮ 
Ігорю Миколайовичу 

– підполковнику служби цивільного захисту, пер-
шому заступнику начальника 3-го державного по-
жежно-рятувального загону 

 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


