
 
 
 
 
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 багаторічну сумлінну працю в електроенергетичній галузі, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ВАРЦАБУ Івана Петровича, начальника відділу механізації та 
транспорту Хмельницької ремонтно-виробничої бази відокремленого підроз-
ділу “Південно-Західна електроенергетична система” державного підпри-
ємства “Національна енергетична компанія “Укренерго”. 

1.2. За вагомий особистий внесок у справу навчання і виховання учнів-
ської молоді, багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіо-
налізм та з нагоди 60-річчя від дня народження ДЕМЧУК Надію Василівну, 
директора вищого художнього професійного училища № 19 смт Гриців. 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг 
та з нагоди 55-річчя від дня народження ГЖЕБОВСЬКОГО Сергія Миколайовича, 
директора комунального підприємства “Спецкомунтранс”, м. Кам’янець-По-
дільський. 

1.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського 
виробництва та з нагоди 60-річчя від дня народження ОСТАПЧУКА Михайла 
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Никифоровича, головного механіка державного підприємства “Славутське 
лісове господарство”. 

1.5. Переможців змагань з компак-спортингу на “Кубок мисливця Хмель-
ниччини-2017” у категорії “Особиста першість”:  

І місце 

СИНЯВСЬКОГО 
Олександра Анатолійовича 

– Вінницька область 

 

ІІ місце 

ШВЕЦЯ  
Віктора Михайловича 

– Вінницька область 

 

ІІІ місце 

ВЕРБОВОГО  
Юрія Сергійовича 

– Хмельницька область 

   

1.5.1. Переможців змагань з компак-спортингу на “Кубок мисливця Хмель-
ниччини-2017” у категорії “Командна першість” 

І місце 

ВІННИЦЬКЕ ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 

ІІ місце 

КОМАНДА “СОКІЛ”, м. Хмельницький 

ІІІ місце 

ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБЛАСНЕ ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА МИСЛИВЦІВ ТА РИБАЛОК 

1.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм та з нагоди 50-річчя від дня створення Кам’янець-Подільського війсь-
ково-інженерного училища колишніх працівників закладу:  
БАРАНОВА 
Віктора Георгійовича 

– полковника запасу, м. Кам’янець-Подільський 

 

БЕЗРОДНОГО  
Володимира Дмитровича 

– генерал-лейтенанта у відставці, м. Київ 

 

БОРОВСЬКОГО  
Анатолія Степановича 

– полковника у відставці, заступника начальника учи-
лища, м. Кам’янець-Подільський 

 

ГЛАДЧЕНКА 
Павла Митрофановича 

– полковника у відставці, заступника начальника учи-
лища, м. Кам’янець-Подільський 

   

МЕЛЬНИЦЬКОГО  
Василя Івановича 

– генерал-майора у відставці, заступника начальника 
училища, м. Кам’янець-Подільський 

 

МАСЛОВА 
Володимира Миколайовича 

– полковника у відставці, заступника начальника учи-
лища, м. Кам’янець-Подільський 
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РОГАЛЯ 
Леонтія Інокентійовича 

– полковника у відставці, начальника кафедри, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

РЯБЕКА  
Олександра Григоровича 

– полковника запасу, м. Київ 

   

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня пра-
цівників торгівлі:  
ВАСИЛИШЕНУ 
Світлану Михайлівну 

– фізичну-особу підприємця, м. Хмельницький 

 

ВЕЛИЧКО  
Ірину Станіславівну 

– фізичну-особу підприємця, м. Хмельницький 

 

КУШНІР 
Альону Юріївну 

– фізичну-особу підприємця, м. Хмельницький 

 

1.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня пра-
цівників ветеринарної медицини ГОРБАТЕНКА Михайла Володимировича, го-
ловного спеціаліста управління Держпродспоживслужби у Хмельницькому 
районі. 

1.9. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку міста 
Хмельницький та з нагоди Дня Національної поліції України працівників 
Головного управління Національної поліції в області:  
БАБЮКА  
Сергія Михайловича 

– капітана поліції, старшого інспектора-чергового 
чергової частини управління організації аналітич-
ного забезпечення та оперативного реагування 

 

ЄФІМОВИЧА 
Андрія Васильовича 

– майора поліції, старшого оперуповноваженого уп-
равління карного розшуку  

   

КУШНІРА  
Євгена Миколайовича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора-
кінолога кінологічного центру  

 

ПІНЬКЕВИЧА 
Валентина Григоровича 

– капітана поліції, старшого інспектора з особливих 
доручень відділу комплектування управління кадро-
вого забезпечення 

 

СОКОЛА  
Володимира Миколайовича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора-вибухо-
техніка вибухотехнічного відділу  

   

1.10. За значний особистий внесок у будівництво житла, об’єктів соціаль-
но-культурного, промислового та комерційного призначення, розвиток будівель-
ної галузі області та з нагоди Дня будівельника: 

БРИЖА  
Володимира Павловича 

– виконроба товариства з обмеженою відповідальністю 
“Буд-2013”, м. Ізяслав 

 

КОЗІНА  
Юрія Генриховича 

– токара колективного підприємства “Спецбудмеха-
нізація”, м. Хмельницький 

   

КРАМАРА  
Сергія Володимировича 

– директора приватного підприємства “Чемеровецька 
будівельна компанія” 
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ПІДЛІСНОГО  
Сергія Васильовича 

– начальника відділу постачання товариства з обме-
женою відповідальністю “Будівельний Альянс Груп”, 
м.Хмельницький 

 

СТОЙКА  
Ярослава Миколайовича

– заступника директора філії державного підпри-
ємства “Укрдержбудекспертиза” в області 

 

1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху в області, 
захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок та з нагоди 
65-річчя від дня народження ЯРИМЮКА Анатолія Степановича, заступника 
голови Федерації профспілок області на громадських засадах, голову обласної 
організації профспілки працівників освіти і науки України. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я району та з нагоди 50-річчя від 
дня народження ЯРЕМІШИНА Анатолія Володимировича, лікаря-травматолога 
Волочиської центральної районної лікарні. 

1.13. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху в області, 
захист соціально-економічних прав та інтересів членів профспілок та з нагоди 
60-річчя від дня народження ШАФІНСЬКОГО Миколу Андрійовича, заступника 
голови Федерації профспілок області на громадських засадах, голову обласної 
організації профспілки працівників житлово-комунального господарства, міс-
цевої промисловості та побутового обслуговування населення України. 

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

2.1. За вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського миротворчого 
руху та з нагоди 25-ї річниці участі України у миротворчих операціях ООН: 
АНТОНЮКУ  
Сергію Олеговичу 

– ветерану миротворчих операцій, м. Хмельницький

 

БОРОВСЬКОМУ  
Анатолію Степановичу 

– ветерану миротворчих операцій, м. Кам’янець-
Подільський 

   

КОМАРНІЦЬКОМУ  
Валентину Івановичу 

– ветерану миротворчих операцій, м. Кам’янець-
Подільський 

 

2.2. За значний особистий внесок у будівництво житла, об’єктів соціально-
культурного, промислового та комерційного призначення, розвиток будівельної 
галузі області та з нагоди Дня будівельника: 
ЗАКОРЧЕВНОМУ 
Івану Кузьмичу 

– слюсару-монтажнику-вентиляційнику товариства з 
обмеженою відповідальністю “Сантехмонтаж”, м. 
Хмельницький

 

КОВАЛЕНКУ  
Валентину Сергійовичу 

– директору приватного підприємства “Моноліт-Буд”, 
м. Хмельницький 
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СЛІСАРЕНКУ  
Василю Олексійовичу 

– головному інженеру проекту товариства з обме-
женою відповідальністю “Хмельницькагропроект” 

 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


