
 
 
 
 
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 об-
ласті 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, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у справу цивільного захисту населення, 
забезпечення належної організації роботи територіальної підсистеми Єдиної 
державної системи цивільного захисту та з нагоди 60-річчя від дня народ-
ження КОСОГО Юрія Васильовича, колишнього заступника начальника управ-
ління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації. 

1.2. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців 
та з нагоди Дня прикордонника військовослужбовців Національної академії 
державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького: 
АКСАМИТОВСЬКОГО 
Максима Миколайовича 

– капітана, старшого офіцера відділу режиму і за-
хисту інформації 

   

КІРЕТОВА 
Віталія Олеговича 

– майора, старшого офіцера відділення організації 
навчальної роботи навчального відділу 

 

ЯЦИШИНА 
Василя Федоровича 

– старшого прапорщика, техніка-столяра групи утри-
мання містечка відділення житлово-комунального за-
безпечення

 

 

1.3. За зразкове виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу підтримання міжнародного миру і безпеки та з нагоди Між-



 2

народного дня миротворців Організації Об’єднаних Націй учасників бойових 
дій: 

ДОВГОГО 
Анатолія Васильовича 

– м. Кам’янець-Подільський 

 

ІЛЬЄВА 
Юрія Олександровича 

– м. Кам’янець-Подільський  

 

 

1.4. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток міс-
цевого самоврядування, активну громадянську позицію та з нагоди 45-річчя 
від дня народження МОСКОВЧУКА Олега Васильовича, голову Новоушицької 
об’єднаної територіальної громади. 

1.5. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медич-
ного працівника: 

АНТЕЦЬКОГО  
Володимира Сергійовича

– завідувача хірургічного відділення Чемеровецької 
центральної районної лікарні 

 

БІЛІНСЬКУ  
Галину Віталіївну 

– сестру медичну дієтичного харчування обласного 
протитуберкульозного диспансеру 

   

ВАСИЛЬКІВСЬКОГО  
Віктора Володимировича 

– завідуючого кардіологічним відділенням облас-
ного госпіталю ветеранів війни 

 

ВОЙЦЕШИНА  
Володимира Васильовича

– завідувача кабінетом літотрипсії, лікаря-уролога 
обласної лікарні 

 

ВОЛЬСЬКУ  
Ганну Василівну 

– завідувачку відділення № 18 обласної психіатрич-
ної лікарні № 1 

 

ГЕДЗЮКА  
Володимира Миколайовича 

– заступника головного лікаря з медичної частини 
Волочиської центральної районної лікарні 

 

ГРИНЧУК 
Людмилу Іванівну 

– заступника головного лікаря з експертизи тим-
часової непрацездатності Хмельницької міської 
поліклініки № 2 

 

ГРУДЕЦЬКОГО  
Сергія Анатолійовича 

– лікаря-ортопеда-травматолога Старосинявської цен-
тральної районної лікарні 

 

ГУЛЯК  
Людмилу Володимирівну 

– заступника начальника управління охорони здо-
ров’я з медичних питань Хмельницької міської ради 

 

ДОНЮКА  
Юрія Володимировича 

– заступника головного лікаря з медичної частини 
обласного центру екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф 

 

ДУНЕЦЬ  
Орисю Дмитрівну 

– завідувача відділення гастроентерології обласної 
лікарні 

 

ЄВЧУК  
Ольгу Миколаївну 

– лікаря-педіатра приймального відділення, лікаря-
пульмонолога дитячого обласної дитячої лікарні 
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КОНЮШКА  
Бориса Михайловича 

– завідувача відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії Городоцької центральної районної лікарні 

 

КОСТЮКА  
Олександра Володимировича 

– завідуючого відділенням неврології обласної лі-
карні 

   

КРАСНОСІЛЕЦЬКОГО 
Павла Павловича 

– лікаря-анестезіолога відділення анестезіології, реа-
німації та інтенсивної терапії Хмельницького 
військового госпіталю військова частина А2339 

 

КРЕНЬОВА  
Костянтина Юрійовича 

– лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії обласної лікарні 

 

ЛУКАЧИК  
Тетяну Миколаївну 

– головного лікаря комунального закладу “Сла-
вутська обласна протитуберкульозна лікарня” 

   

МАКАР’ЇНА  
Олександра Васильовича 

– водія Кам’янець-Подільської центральної районної 
лікарні 

 

МАРТИНЕНКА  
Євгенія Миколайовича 

– молодшу медичну сестру з догляду за хворими 
обласної психіатричної лікарні № 1 

 

МАРТЕНЮК  
Ольгу Вячеславівну 

– завідувача, лікаря загальної практики – сімейної 
медицини Ганнопільської амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини комунального за-
кладу “Славутський центр первинної медико-сані-
тарної допомоги”

 

МЕЛЬНИЧУК  
Антоніну Миколаївну 

– лікаря-акушера-гінеколога акушерсько-гінекологіч-
ного відділення Летичівської центральної районної 
лікарні 

 

МОГИЛЬНИЦЬКУ  
Лілію Анатоліївну 

– завідувача відділення ендокринології обласної лі-
карні 

 

ОРЕХОВСЬКУ 
Людмилу Семенівну 

– завідувача консультативно-діагностичного центру 
комунальної установи Дунаєвецької районної ради 
“Дунаєвецька центральна районна лікарня”

 

ПАРАЩИН  
Світлану Василівну 

– головну медичну сестру Хмельницького міського 
центру первинної медико-санітарної допомоги № 1 

 

ПЕРЕЯСЛОВУ  
Еллу Володимирівну 

– лікаря-радіолога з променевої терапії радіологіч-
ного відділення обласного онкологічного диспан-
серу

 

ПОПАДЮКА 
Бориса Прокоповича 

– завідувача Черчецької амбулаторії загальної прак-
тики-сімейної медицини Чемеровецького району 

   

РЕХТМАНА  
Григорія Борисовича 

– завідувача відділення гематології обласної лікарні 

 

СВІЖУ  
Наталію Володимирівну 

– лікаря-невропатолога амбулаторії загальної прак-
тики – сімейної медицини с. Мукша Китайгород-
ська комунального закладу “Кам’янець-Поділь-
ський районний центр первинної медико-санітар-
ної допомоги” 
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ТАРАДАЙКО 
Тетяну Іванівну 

– головну медичну сестру комунального закладу 
“Новоушицький центр первинної медико-санітар-
ної допомоги”

 

ТЕРНАВСЬКОГО 
Павла Івановича 

– лікаря-терапевта терапевтичного відділення Вінь-
ковецької центральної районної лікарні 

 

ХОМИШИН 
Марію Андріївну 

– завідувача кардіологічного відділення Старокос-
тянтинівської центральної районної лікарні 

 

ЧЕРНИШИНУ  
Оксану Миколаївну 

– завідувача терапевтичного відділення Хмельниць-
кої міської об’єднаної стоматологічної поліклініки 

 

ЩЕНСНЕВИЧА 
Миколу Миколайовича 

– лікаря-онколога Хмельницької центральної район-
ної лікарні 

   

1.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
45-річчя від дня народження ЛОПАТОВСЬКУ Наталію Володимирівну, началь-
ника відділу роботи із зверненнями громадян апарату обласної державної 
адміністрації. 

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у со-
ціально-економічний та культурний розвиток міста та активну участь у від-
новленні басейну Шепетівської дитячо-юнацької спортивної школи: 

ВИХІВСЬКОГО 
Володимира Броніславовича 

– першого заступника Шепетівського міського голови 

 

ДОВГАЛЮК 
Людмилу Степанівну 

– виконуючу обов’язки начальника господарської 
групи, інженера управління освіти Шепетівської 
міської ради 

 

1.8. За громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституцій-
них засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українсько-
му народу, виявлені під час Революції Гідності, ЧУГУННІКОВА Віталія Семено-
вича, учасника Революції Гідності. 

1.9. За багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення 
гідрометеорологічною інформацією споживачів області та з нагоди 60-річчя 
від дня народження КРАВЧУК Зінаїду Андріївну, техніка-метеоролога І кате-
горії аерологічної станції Шепетівка. 

1.10. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 
65-річчя від дня народження БРИЦЬКОГО Валерія Григоровича, старшого ін-
спектора відділу забезпечення діяльності керівництва апарату обласної дер-
жавної адміністрації. 

1.11. За сумлінну працю в галузі меліорації і водного господарства 
Хмельниччини, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників водного 
господарства КРАМАР Ірину Олексіївну, провідного інженера з використання 
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водних ресурсів відділу техногенно-екологічної безпеки, використання водних 
ресурсів та моніторингу вод обласного управління водних ресурсів. 

1.12. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня жур-
наліста: 
АГЄЄВА 
Андрія Миколайовича 

– полковника, спеціального кореспондента інформа-
ційного відділу Центрального друкованого органу 
Міністерства оборони України “Народна армія”

   

КУЛЬБОВСЬКОГО 
Миколу Михайловича 

– Хмельницького культуролога, музикознавця, члена 
Національної спілки журналістів України 

 

НІКІТІНУ  
Ольгу Вікторівну 

– журналіста, режисера газети та інформаційного 
порталу “Марічка News” 

 

ПАНАСЮКА 
Миколу Васильовича 

– заступника начальника відділу з питань внутріш-
ньої політики, адміністративно-територіального 
устрою та інформаційного забезпечення обласної 
ради, секретаря первинної журналістської органі-
зації “Держслужбовець” 

 

РУБАШЕВСЬКОГО 
Володимира Вікторовича  

– ветерана журналістики, смт Теофіполь 

 

ШАПОВАЛОВА  
Олега Олександровича 

– редактора обласного щотижневика “Актуально для 
подолян” 

 

1.13. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури та 
спорту, пропаганди здорового способу життя на Хмельниччині та з нагоди від-
криття легкоатлетичного ядра на спортивному комплексі “Поділля” ПРОКОПОВА 

Олександра Вікторовича, Президента федерації легкої атлетики Хмельницької 
області. 

1.14. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток освіти району та з нагоди 80-річчя Шаровеч-
ківської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хмельницького району 
ЯКОВЛЕНКО Ірину Петрівну, директора. 

1.15. За мужність і самовідданість, проявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС, значний особистий внесок у розвиток Чорно-
бильського руху та з нагоди 50-річчя від дня народження ГУСЄВА Володимира 
Миколайовича, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, 
учасника бойових дій, голову Кам’янець-Подільської міської громадської ор-
ганізації Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України”. 

1.16. За вагомий особистий внесок у формування і забезпечення реалі-
зації державної політики у сфері здійснення державного архітектурно-буді-
вельного контролю та активне сприяння розвитку будівельної галузі Хмель-
ницької області КУДРЯВЦЕВА Олексія Віталійовича, голову Державної архітек-
турно-будівельної інспекції України. 
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1.17. За вагомий особистий внесок у розвиток агропромислового ви-
робництва району, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з 
нагоди 75-річчя від дня народження ГУМЕННОГО Анатолія Васильовича, 
директора товариства з обмеженою відповідальністю “Заготівельник”, с. Во-
ронківці Старокостянтинівського району. 

1.18. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Старокостянтинівського 
району та з нагоди 50-річчя від дня народження РОМАНЮКА Володимира 
Віталійовича, голову правління приватного акціонерного товариства “Старо-
костянтинівський спеціалізований кар’єр”. 

1.19. За вагомий особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я 
області, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди    
65-річчя від дня народження ВАСИЛИШИНА Михайла Йосиповича, головного 
спеціаліста відділу лікувально-профілактичної допомоги населенню управлін-
ня організації лікувально-профілактичної роботи та розвитку медичної допо-
моги населенню Департаменту охорони здоров’я обласної державної адмі-
ністрації. 

1.20. За значний особистий вклад у розвиток сільськогосподарської га-
лузі Хмельниччини, забезпечення виконання програм соціально-економічного 
розвитку області, багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, 
високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження КАЛЬНІЧЕНКА 

Володимира Ілліча, заступника голови обласної державної адміністрації. 

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

2.1. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди 
Дня прикордонника СЕРБІНУ Миколі Миколайовичу, підполковнику, старшому 
викладачу кафедри вогнепальної та тактико-спеціальної підготовки Національної 
академії державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького. 

2.2. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня жур-
наліста: 

КОЛЕКТИВУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА “ДИТЯЧЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНСТВО” 

33 КАНАЛ (генеральний директор – Дядюх Ольга Анатоліївна) 
   

БАЛІНСЬКОМУ  
Володимиру Володимировичу 

– оператору монтажу товариства з обмеженою від-
повідальністю “Телеканал “Проскурів” 

 

БЕНДЮГ  
Ганні Валентинівні 

– ведучій програм відділу спецпроектів та інтер-
активних програм творчого виробничого об’єд-
нання телевізійних програм філії публічного акціо-
нерного товариства “Національна суспільна теле-
радіокомпанія України” “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр” 

 



 7

ДРАГАНЧУК  
Надії Вікторівні 

– старшому редактору відділу оперативної інфор-
мації та хроніки творчого виробничого об’єднання 
телевізійних новин філії публічного акціонерного 
товариства “Національна суспільна телерадіоком-
панія України” “Хмельницька регіональна дирек-
ція “Поділля-центр”

 

ЗЕМБІ  
Вікторії Володимирівні 

– журналісту товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Продюсерський центр “Ексклюзив” 

 

МОРОЗ  
Світлані Григорівні 

– редактору Шепетівської районної газети “Шепе-
тівський вісник” 

 

ПАЛАМАР  
Вікторії Іванівні 

– коментатору відділу тематичної інформації та ана-
літики творчого виробничого об’єднання телеві-
зійних новин філії публічного акціонерного то-
вариства “Національна суспільна телерадіокомпа-
нія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр” 

 

ПАЛАМАРЧУК 
Ксенії Миколаївні 

– кореспонденту редакції газети “Є” 

 

РАДУШИНСЬКОМУ 
Петру Онуфрійовичу 

– секретарю Старокостянтинівської районної органі-
зації журналістів 

 

СУДАКОВУ  
Роману В’ячеславовичу 

– оператору товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Телеканал “Проскурів” 

 

ЩЕГЕЛЬСЬКІЙ  
Олені Гнатівні 

 

журналісту, члену Хмельницької міської органі-
зації Національної спілки журналістів України 

 

ЯСЬКОВІЙ 
Світлані Володимирівні 

– редактору редакції газети “Є” 

 

2.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди 
50-ї річниці заснування Державного навчального закладу “Волочиський про-
мислово-аграрний професійний ліцей”, працівникам закладу: 
КОСТЮК  
Марії Ярославівні 

– викладачу української мови та літератури 

 

МАРТИНЧУК  
Катерині Василівні 

– головному бухгалтеру 

 

МІЩЕНКУ  
Анатолію Миколайовичу 

– майстру виробничого навчання 

   

ПОЛІКЕВИЧУ  
Леоніду Івановичу 

– майстру виробничого навчання 

 

2.4. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня 
народження РЖЕП’ЯНСЬКІЙ Людмилі Йосипівні, жительці м. Кам’янець-Поділь-
ський. 
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2.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, результативну діяль-
ність щодо забезпечення високого рівня викладання, проведення науково-
дослідної, дослідно-експериментальної роботи та з нагоди святкування Дня 
науки працівникам обласного інституту післядипломної педагогічної освіти: 
МІСІНЬКЕВИЧ 
Олесі Михайлівні 

– доценту кафедри теорії та методики суспільно-
гуманітарних дисциплін 

 

МОРОЗ 
Тетяні Віталіївні  

– методисту науково-методичного центру викладан-
ня навчальних предметів суспільно-гуманітарного 
циклу 

 

2.6. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня 
народження ГУДИМІ Євгенії Микитівні, жительці с. Жищинці Городоцького 
району. 

2.7. За багаторічну сумлінну працю в галузі меліорації і водного госпо-
дарства Хмельниччини, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників 
водного господарства КМЕТЮ Володимиру Антоновичу, водію автотранспорт-
них засобів обласного управління водних ресурсів. 

2.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у со-
ціально-економічний розвиток Чемеровецького району та з нагоди Дня Чеме-
рівець ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ СОЛОДОВОГО ЗАВОДУ ПАТ “ОБОЛОНЬ”. 

2.9. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту 
в області, розбудову спортивної інфраструктури та з нагоди відкриття легко-
атлетичного ядра на спортивному комплексі “Поділля” БАРБАЛЮКУ Віктору 
Денисовичу, голові президії обласного відділення Міжнародної Асоціації вете-
ранів фізичної культури і спорту. 

2.10. За вагомий особистий внесок у розвиток та підтримку футболу 
Хмельницької області ПАВЕЛКУ Андрію Васильовичу, президенту Федерації 
футболу України. 

2.11. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медичного пра-
цівника: 
ВОЙТЮКУ 
Сергію Миколайовичу 

– фельдшеру Війтовецької амбулаторії загальної прак-
тики – сімейної медицини Волочиського центру 
первинної медико-санітарної допомоги 

 

ГРИЩУКУ 
Олегу Васильовичу 

– завідувачу Дунаєвецької амбулаторії загальної прак-
тики сімейної медицини комунального закладу Ду-
наєвецької міської ради “Центр первинної медико-
санітарної допомоги”

 

ЗОЗУЛІ  
Сергію Івановичу 

– завідувачу фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Івашківці Комунального закладу “Новоушиць-
кий центр первинної медико-санітарної допомоги”

   

КОНСТАНТІНОВІЙ 
Валентині Костянтинівні 

– лікарю-педіатру дільничному комунального за-
кладу “Новоушицький центр первинної медико-
санітарної допомоги” 
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ОЛЕКСЮК  
Вікторії Михайлівні 

– завідувачу відділення постінтенсивного догляду за 
новонародженими обласної лікарні 

 

ПАВЛІШЕНІЙ  
Галині Павлівні 

– завідувачу терапевтичного відділення, лікарю-те-
рапевту Хмельницької центральної районної лі-
карні

 

ПАНАСЮК  
Валентині Павлівні 

– завідувачу фельдшерсько-акушерського пункту 
с. Чорниводи Городоцького районного центру пер-
винної медико-санітарної допомоги 

2.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток Старокостянтинівського району та з 
нагоди 60-річчя від дня народження РАДЧЕНКУ Івану Васильовичу, фізичній 
особі підприємцю. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


