
 
 
 
 

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, затверд-
женого 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 сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Неза-
лежності України: 

КОЛЕКТИВ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ФОЛЬКЛОРНОГО АНСАМБЛЮ 

“ЛЮБОВ ПЛЮС…” ПРИВОРОТСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

(КЕРІВНИКИ ЛЮБОВ ТА ВОЛОДИМИР ВИНИЧЕНКИ) 
 

БАЮН 
Тетяну Володимирівну  

– провідного економіста з нормування праці Дер-
жавного підприємства “Новатор”, м. Хмельницький 

   

ВАСЮТИНСЬКОГО  
Володимира Миколайовича 

– 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

 

ВЕРБУ  
Юрія Володимировича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського ви-
робництва у виробничому підрозділі “Агрофірма 
“Агромета” товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Волочиськ-агро” агропромхолдинг “Астар-
та-Київ”
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ГАЄВСЬКУ  
Тетяну Анатоліївну 

– головного спеціаліста з питань протидії корупції 
управління Держпраці в області 

 

ГАЛУШКУ 
Олега Мирославовича 

– підполковника, старшого інженера технічної час-
тини військової частини А2738 

   

ГОЛОВКА  
Вадима Юрійовича 

– заступника начальника Хмельницького районного 
відділення поліції Хмельницького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області 

 

ГОЛІНСЬКОГО 
Вадима Вікторовича 

– лейтенанта Управління Служби безпеки України в 
області 

 

ГРАДОМСЬКУ  
Олесю Анатоліївну 

– головного спеціаліста сектору персоналу управ-
ління Держпраці в області 

   

ГОРБАНЯ  
Олександра Дмитровича 

– старшого лейтенанта Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ГРИНЕВИЧА 
Валерія Станіславовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Трансбудсервіс – М”, м. Дунаївці 

 

ДЕМИДКА  
Сергія Юрійовича 

– завідуючого науково-методичним відділом Хмель-
ницького обласного краєзнавчого музею 

 

ДЗЮБЛЮК 
Тетяну Василівну 

– секретаря громадської ради при обласній держав-
ній адміністрації 

 

ДІДИК  
Любов Іванівну 

– слюсаря з механоскладальних робіт спеціалізова-
ного цеху Державного підприємства “Новатор”, 
м. Хмельницький 

 

ДИБАША 
Олексія Вікторовича 

– солдата, водія-сапера групи розмінування загону 
розмінування військової частини А2641 

 

ЖУРАВЛЯ 
Андрія Миколайовича 

– старшину, інструктора (стрільця) 2-го штурмового 
відділення взводу спеціального призначення пат-
рульної роти військової частини 3053 Національної 
гвардії України

 

ЖУРАКОВСЬКОГО  
Анатолія Анатолійовича 

– капітана, офіцера відділення запобігання, виявлен-
ня злочинів та інших правопорушень Хмельниць-
кого зонального відділу Військової служби право-
порядку

 

КАПУСТЯНСЬКУ 
Анастасію Миколаївну 

– волонтера громадської організації “Творча сотня 
“Рух до перемоги”, м. Хмельницький 

 

КАРАБАЄВА  
Артема Іргашевича 

– солдата, стрільця взводу охорони та патрульно-по-
стової служби роти Військової служби правопо-
рядку Хмельницького зонального відділу Військо-
вої служби правопорядку

 

КУЛЬБУ 
Володимира Івановича 

– учасника фестивалю ветеранських хорів “Тобі, Ук-
раїно, пісенний наш скарб”, акомпаніатора вокаль-
ного ансамблю “Спомин” Білогірського районного 
будинку культури

 

КОВАЛЬЧУК  
Людмилу Олексіївну 

– начальника відділу фінансування та бухгалтерсько-
го обліку прокуратури області 
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КОЛОДИНСЬКУ 
Катерину Ігорівну 

– волонтера громадської організації “Творча сотня 
“Рух до перемоги”, м. Хмельницький 

 

КОХАНСЬКОГО  
Володимира Володимировича

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

 

ЛЕСЬКІВ  
Ларису Анатоліївну 

– радника юстиції, прокурора Хмельницької місцевої 
прокуратури області 

 

ЛІЩИНСЬКОГО  
Олександра Андрійовича 

– волонтера, м. Хмельницький 

 

ЛИТВИНЕНКА 
Михайла Івановича 

– учасника фестивалю ветеранських хорів “Тобі, Ук-
раїно, пісенний наш скарб”, акомпаніатора аматор-
ського хору “Подоляни” Старокостянтинівського 
районного центру культури ім. В. Ножки 

 

ЛЮБІНСЬКОГО  
Олексія Володимировича 

– старшого прапорщика, начальника складу складів 
роти матеріального забезпечення військової части-
ни А2738 

 

МОСТІПАН 
Оксану Петрівну 

– завідуючу відділом Хмельницької обласної бібліо-
теки для юнацтва 

 

ПЕДОСЮК  
Юлію Анатоліївну 

– завідувача сектору персоналу управління Держ-
праці в області 

 

ПОКОРНУ 
Наталію Борисівну 

– старшого солдата, відповідального виконавця шта-
бу військової частини А3290 безпосереднього під-
порядкування військовій частині А2738 

 

ПОПИКА  
Ігоря Степановича 

– старшого сержанта, головного сержанта взводу 
забезпечення Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

 

ПОПОВУ 
Олену Василівну 

– секретаря Летичівської селищної ради 

 

ПОСІТКО  
Ірину Іванівну 

– старшого солдата, відповідального виконавця шта-
бу військової частини А3479 безпосереднього під-
порядкування військової частини А2738 

 

ПОТЕРБУ 
Олександра Анатолійовича 

– капітана Управління Служби безпеки України в 
області 

 

ПШЕНИЧНОГО 
Юрія Леонідовича 

– старшину, старшого інструктора відділення підго-
товки кінологів загону підготовки кінологів та 
собак військової частини А2641 

 

РАДЧУКА 
Ігоря Петровича 

– старшого лейтенанта, командира 1-го стрілецького 
взводу 1-ї стрілецької роти військової частини 3053 
Національної гвардії України 

 

РАКА 
Миколу Дмитровича 

– майора поліції, старшого інспектора відділу охоро-
ни публічного порядку, масових і охоронних захо-
дів управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в області 

 



 4

РОМАСЯ  
Сергія Івановича 

– старшого радника юстиції, першого заступника 
прокурора області 

 

СИДОРУКА  
Сергія Миколайовича 

– майора медичної служби, ординатора стоматоло-
гічного відділення військової частини А2339 

   

СІВКА 
Володимира Борисовича 

– майора поліції, старшого слідчого відділу розслі-
дування злочинів, скоєних проти життя та здоров’я 
особи, слідчого управління Головного управління 
Національної поліції в області 

   

СКОПА 
Сергія Анатолійовича 

– волонтера громадської організації “Творча сотня 
“Рух до перемоги”, м. Старокостянтинів 

 

СМОЛУ  
Руслана Миколайовича 

– прапорщика служби цивільного захисту, команди-
ра відділення 30-го державного пожежно-рятуваль-
ного поста 20-ї державної пожежно-рятувальної 
частини Головного управління ДСНС України в 
області

 

ТИМОЩУКА  
Олександра Святославовича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, 
старшого пожежного-рятувальника 8-ї державної 
пожежно-рятувальної частини (по охороні м. Неті-
шин) 3-го державного пожежно-рятувального заго-
ну Головного управління ДСНС України в області 

 

УКРАЇНЕЦЬ  
Віталію Олександрівну 

– інженера-конструктора 1-ї категорії Державного 
підприємства “Новатор”, м. Хмельницький 

 

ФЕДОРОВА 
Миколу Васильовича 

– прапорщика, помічника начальника військового 
наряду 2-го відділення 2-го патрульного взводу 
спеціальної патрульної роти військової частини 
3053 Національної гвардії України 

 

ЧОРНУ  
Аллу Анатоліївну 

– завідувача сектору юридичного забезпечення уп-
равління Держпраці в області 

   

ЯЦИШЕНА 
Віталія Олександровича 

– молодшого сержанта, помічника начальника варти 
3-го відділення 2-го стрілецького взводу 2-ї стрі-
лецької роти військової частини 3053 Національної 
гвардії України

 

1.2. За багаторічну сумлінну працю в електроенергетичній галузі, 
зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 
60-річчя від дня народження БОНДАРА Віктора Федоровича, провідного інже-
нера групи господарського забезпечення Хмельницької дільниці механізації та 
транспорту відокремленого підрозділу “Південно-Західна електроенергетична 
система” державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укр-
енерго”. 

1.3. За активну участь у розбудові незалежної соборної Української 
держави, збереження національної пам’яті, вагомий особистий внесок у вихо-
вання підростаючого покоління та з нагоди вшанування 70-ти річчя з часу 
проведення польською владою акції “Вісла”: 
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КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РЕГІОНАЛЬНОГО СУСПІЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО 

ТОВАРИСТВА “ПЕРЕСЕЛЕНЦІ” 

ДІДИКА 
Семена Петровича 

– заступника голови Хмельницького регіонального 
суспільно-культурного товариства “Переселенці”, 
депортованого з території Польщі у 1945 році

 

ДОНЧАК  
Ольгу Василівну 

– голову Волочиського міського товариства “Пересе-
ленці” 

 

КЛЮСА  
Ігоря Петровича 

– секретаря Хмельницького регіонального суспільно-
культурного товариства “Переселенці”, депортова-
ного з території Польщі у 1946 році 

   

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня ма-
шинобудівника:  

АВДЄЄВА 
Віктора Миколайовича 

– начальника відділу наземної спеціальної техніки дер-
жавного підприємства “Новатор”, м. Хмельницький 

 

БАТЮСЯ  
Василя Андрійовича 

– електрозварювальника на автоматичних та напів-
автоматичних машинах цеху сільгосптехніки то-
вариства з обмеженою відповідальністю “Красилів-
агромаш”, м. Красилів 

 

БІЛОУСА  
Олександра Юрійовича 

– начальника виробництва товариства з обмеженою 
відповідальністю “МАНН+ХУММЕЛЬ Фільтрей-
шен Технолоджі Україна”, м. Красилів 

 

ГУМЕННОГО  
Валентина Анатолійовича

– начальника відділу нагляду в машинобудуванні та 
енергетиці управління Держпраці в області 

 

ГУРНОГО  
Олександра Романовича 

– заступника начальника інструментального цеху 
Волочиського машинобудівного заводу публічного 
акціонерного товариства “Мотор Січ” 

 

ГРИГОР’ЄВА  
Володимира Петровича 

– фрезерувальника 5-го разряду механо-штампуваль-
ного цеху публічного акціонерного товариства 
“Укрелектроапарат”, м. Хмельницький 

 

ЗАГАНЯЧА  
Валерія Миколайовича 

– заступника генерального директора машинобудів-
ного підприємства товариства з додатковою відпо-
відальністю “Завод Адвіс”, виконавчого директора 
Союзу промисловців і підприємців та Об’єднання 
організацій роботодавців Хмельницької області, 
м. Хмельницький

 

КОХАН  
Тамару Василівну 

– головного бухгалтера приватного акціонерного то-
вариства “Кам’янець-Подільськавтоагрегат” 

 

КОЦЮБУ  
Ігоря Леонідовича 

– начальника цеху металообробки товариства з обме-
женою відповідальністю “Дювельсдорф Україна”, 
м. Хмельницький 

 

МАЛЯРА 
Анатолія Адамовича 

– начальника відділу медичної, вимірювальної тех-
ніки державного підприємства “Новатор”, м. Хмель-
ницький

 

ПЕТРІВСЬКОГО 
Олега Івановича 

– водія транспортного цеху державного підприємства 
“Красилівський агрегатний завод” 



 6
   

СИДОРУК 
Антоніну Степанівну 

– начальника планово-диспетчерського бюро механо-
зварювального цеху державного підприємства 
“Красилівський агрегатний завод” 

 

ТУРІНСЬКОГО 
Олега Франковича 

– директора державного підприємства “Шепетівський 
ремонтний завод” 

   

1.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
соціально-економічний розвиток області та з нагоди Дня підприємця: 

КАРАЗЕЯ 
Володимира Анатолійовича 

– приватного підприємця, смт Теофіполь 

 

МОСЕЙЧУКА 
Олександра Леонідовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Фруктовія”, м. Кам’янець-Подільський 

 

НЕСТЕРОВУ 
Галину Петрівну 

– директора приватного підприємства “Ніга Стар”, м. 
Хмельницький 

 

ПРОКОПИШИНА  
Олександра Васильовича  

– голову правління публічного акціонерного това-
риства “Майдан-Вильський комбінат вогнетривів”, 
с. Михайлючка Шепетівського району 

 

САВЕНЧУК  
Ольгу Петрівну 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Скорк”, м. Старокостянтинів 

   

ЯНУЛИКА  
Володимира Петровича 

– директора сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю “Виробнича фірма “Гу-
менецьке”, с. Гуменці Кам’янець-Подільського району 

 

ЯСНЮКА  
Василя Михайловича 

– директора фермерського господарства “Бізон-1”, 
с. Сахнівці Старокостянтинівського району 

   

1.6. За особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територі-
альної цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з на-
годи Дня створення Центру розмінування (військова частина А2641) війсь-
ковослужбовців: 

ТУРЧЕНКОВА 
Миколу Вікторовича 

– старшого прапорщика, старшого інструктора від-
ділення підготовки (собак) загону підготовки кіно-
логів та собак

 

ЧОРНЕНЬКОГО 
Ігоря Юрійовича  

– старшого лейтенанта, інспектора відділення кон-
тролю загону контролю якості проведення робіт з 
розмінування

   

1.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

ГОЛУБ 
Ольгу Євгенівну 

– приватного нотаріуса Старокостянтинівського ра-
йонного нотаріального округу 

 

САВІЦЬКУ 
Ірину Леонідівну 

– приватного нотаріуса Хмельницького міського но-
таріального округу 

 

ШЕВЧЕНКО 
Наталію Василівну 

– завідувача Дунаєвецької державної нотаріальної 
контори 



 7
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1.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БІЛЬОВСЬКОГО  
Олексія Анатолійовича 

– головного лісничого національного природного пар-
ку “Мале Полісся” 

 

ДІДУШКА  
Юрія Вікторовича 

– лісничого Ташківського лісництва державного під-
приємства “Славутське лісове господарство” 

 

ІВАСЮКА  
В’ячеслава Григоровича 

– начальника Летичівського лісопункту державного 
підприємства “Летичівське лісове господарство” 

 

КОМАРНІЦЬКУ  
Ларису Михайлівну 

– головного бухгалтера державного підприємства 
“Новоушицьке лісове господарство” 

 

МАРТИНОВА  
Анатоля Михайловича 

– начальника цеху переробки деревини Плужнян-
ського лісництва державного підприємства “Ізяслав-
ське лісове господарство”

 

ПАЛЯНИЦЮ  
Галину Василівну 

– провідного юрисконсульта державного підприєм-
ства “Шепетівське лісове господарство” 

 

САМУСЄВА  
Костянтина Володимировича 

– помічника лісничого Вишнівчицького лісництва 
державного підприємства “Ярмолинецьке лісове 
господарство” 

 

СЕМЕНЮКА 
Андрія Михайловича 

– майстра лісозаготівлі Славутського районного спе-
ціалізованого лісокомунального підприємства “Ліс” 

 

ЧУБЕНКА  
Миколу Миколайовича 

– лісника Самчиківського лісництва державного під-
приємства “Старокостянтинівське лісове господар-
ство”

 

ШЕВЧУКА  
Олександра Валерійовича 

– головного лісничого державного підприємства 
“Кам’янець-Подільське лісове господарство” 

 

ЮРЧАКА  
Віталія Васильовича 

– лісника Михайлівського лісництва державного під-
приємства “Хмельницьке лісомисливське господар-
ство” 

   

1.9. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та вагомий 
особистий внесок у розвиток комплексного лісогосподарського виробництва, 
збереження і примноження лісів Хмельниччини ХОПТИНЦЯ Володимира Ми-
хайловича, першого заступника начальника обласного управління лісового та 
мисливського господарства, “Заслуженого лісівника України”. 

1.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особис-
тий внесок у розвиток газового господарства та з нагоди Дня працівників 
нафтової, газової та нафтопереробної промисловості працівників публічного 
акціонерного товариства “Хмельницькгаз”: 
ДИЧАКІВСЬКОГО 
Григорія Валерійовича 

– слюсаря з експлуатації та ремонту газового устатку-
вання групи внутрішньобудинкової служби газопо-
стачання

 

КОВАЛЬ 
Наталію Василівну 

– фахівця (з продажів) відділу з продажів Деражнян-
ської дільниці  
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ЛИСЕНКА 
Анатолія Васильовича 

– інженера з метрології управління метрології Сла-
вутського відділення  

 

ЧЕРНЯКА 
Сергія Васильовича 

– старшого майстра Ізяславської дільниці 

   

1.11. За вагомий особистий внесок у розвиток дитячого футболу Хмель-
ниччини, виховання учнівської молоді, високий професіоналізм, багаторічну 
плідну працю та з нагоди 70-річчя від дня народження СЕНДЕЛЯ Володимира 
Андрійовича, старшого тренера першої категорії з футболу Хмельницької ди-
тячо-юнацької спортивної школи № 1. 

1.12. За вагомий особистий внесок у справу реалізації державної полі-
тики з питань соціальної роботи з сім’ями, дітьми і молоддю, високий профе-
сіоналізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди 60-річчя від дня народ-
ження ПРАВНИКА Івана Григоровича, директора Кам’янець-Подільського 
районного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді. 

1.13. За високі спортивні досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток боксу, з нагоди Дня фізичної культури і спорту та 60-ї річниці 
створення дитячо-юнацької спортивної школи “Авангард”: 
БОЙКА  
Віктора Вадимовича 

– провідного спортсмена боксера 

 

ГАВРИЛЮКА  
В’ячеслава Олеговича 

– провідного спортсмена боксера 

   

КАРВАНА  
Володимира Феліксовича 

– ветерана спорту з боксу 

 

ПЕТРОВА  
Віктора Вікторовича  

– провідного спортсмена боксера 

 

ПОБЕРЕЖНОГО  
Миколу Сергійовича 

– ветерана спорту з боксу 

   

1.14. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек: 

ЛАВРЕНЧУК 
Інну Олександрівну 

– завідуючу сектором формування бібліотечних фон-
дів обласної універсальної наукової бібліотеки 

   

МЕЛЬНИК 
Валентину Олександрівну

– завідуючу відділом формування інформаційних по-
токів документів та матеріалів обласної бібліотеки 
для дітей імені Т.Г. Шевченка 

  

1.15. За високі спортивні досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток спорту Хмельниччини та з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
ВИГОВСЬКОГО  
Владислава Олеговича 

– спортсмена Хмельницького регіонального центру з 
фізичної культури і спорту “Інваспорт” 

 

ГОЛОВАТЮКА  
Романа Юрійовича 

– спортсмена з кікбоксингу, м. Кам’янець-Поділь-
ський 
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ГОНЯКА  
Володимира Михайловича 

– старшого тренера-викладача відділення легкої атле-
тики Старокостянтинівської дитячо-юнацької спор-
тивної школи

 

МІТЕЛЬМАНА  
Кіма Михайловича 

– тренера-викладача з баскетболу Кам’янець-Поділь-
ської дитячо-юнацької спортивної школи № 1 

 

ПЕТРОВА  
Валерія Івановича 

– майстра спорту України з гирьового спорту, м. Во-
лочиськ 

  

1.16. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня 
рятувальника: 
ЗАЛЄВСЬКОГО  
Олега Олексійовича 

– начальника відділу капітального будівництва пуб-
лічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго” 

 

ЗАМАЗАНОГО  
Вадима Валерійовича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, во-
дія 6-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го 
державного пожежно-рятувального загону Головно-
го управління ДСНС України в області 

 

ПАЛАМАРЧУКА  
Віктора Михайловича 

– начальника відділу пожежної безпеки та екології 
Департаменту цивільного захисту, пожежної без-
пеки та екології публічного акціонерного товарист-
ва “Хмельницькобленерго” 

 

СІКОРСЬКОГО  
Олександра Анатолійовича

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
головного інспектора Віньковецького районного 
сектору Головного управління ДСНС України в 
області 

 

1.17. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у підвищення ефективності агропромислового виробництва Хмельнич-
чини та з нагоди проведення 30-ї ювілейної обласної сільськогосподарської 
виставки “Агро-Поділля 2017”: 

ЗОЗУЛЮ  
Григорія Петровича 

– водія товариства з обмеженою відповідальністю 
“Нові аграрні технології”, с. Олешин Хмельниць-
кого району

 

НАСІМЧУКА  
Олександра Юрійовича 

– комбайнера сільськогосподарського виробничого 
кооперативу “Лабунський”, с. Новолабунь Полон-
ського району 

 

ПРОБИТЮКА  
Романа Віталійовича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського ви-
робництва сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю “Новий шлях”, с. Ілля-
шівка Старокостянтинівського району 

 

ЦИМБАЛЮКА  
Віталія Васильовича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського ви-
робництва приватного підприємства “Аграрна ком-
панія 2004”, м. Волочиськ

 

ЧЛЕКА  
Руслана Григоровича 

– тракториста-машиніста товариства з обмеженою 
відповідальністю науково-виробнича агрофірма “Пер-
лина Поділля”, смт Білогір’я 
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1.18. За сумлінну працю, високий професіоналізм, надання якісних адмі-
ністративних послуг та з нагоди відзначення п’ятої річниці відкриття Центру 
надання адміністративних послуг адміністраторів відділу дозвільних процедур 
управління адміністративних послуг Хмельницької міської ради: КУТНЮК 

Тетяну Михайлівну, МАГЛЬОНУ Олену Борисівну, МЄДВЄДЄВУ Ольгу Олек-
сіївну, МОВЧАН Інну Володимирівну, СЕРЕДУ Оксану Миколаївну. 

1.19. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 400-річчя міста 
Славута МАКСИМЧУКА Петра Петровича, виконавчого директора товариства з 
обмеженою відповідальністю “Сансервіс”. 

1.20. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових 
кадрів та з нагоди 25-річчя від дня заснування Хмельницького університету 
управління та права працівників закладу: 
КОВТУН 
Ірину Броніславівну 

– декана факультету управління та економіки, до-
цента кафедри публічного управління та адміні-
стрування, кандидата наук з державного управління

 

КОСТЯШКІНА  
Івана Олександровича 

– завідувача кафедри трудового, земельного та гос-
подарського права, доктора юридичних наук, до-
цента 

 

ПИЛУ 
Василя Івановича 

– професора кафедри публічного управління та адмі-
ністрування, доктора економічних наук, професора 

 

ЧОРНОГО  
Леонтія Ілліча 

– проректора університету з навчальної роботи, до-
цента кафедри філософії та соціально-гуманітарних 
наук, кандидата історичних наук 

 

1.21. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу попередження і ліквідації наслідків надзвичайних 
ситуацій техногенного та природного характеру, реалізацію державної полі-
тики у сфері цивільного захисту населення і територій та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ДЕНИСЮКА Анатолія Миколайовича, завідувача сектору з пи-
тань цивільного захисту населення Хмельницької районної державної адмі-
ністрації. 

1.22. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
реалізацію проекту міжнародної технічної допомоги Європейського Союзу 
“Створення сучасної моделі управління регіональним розвитком ринку праці в 
Хмельницькій області”: 
ГОЛДОБРЕЯ 
Миколу Петровича 

– інженера з технічного нагляду, фізичну особу-під-
приємця, м. Хмельницький  

 

ШУЛЬГУ  
Тетяну Миколаївну 

– координатора сектору “Регіональний розвиток. 
Культура. Молодь” Представництва Європейського 
Союзу в Україні, м. Київ
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1.23. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
МАЛАНЧУКА  
Сергія Васильовича 

– методиста Кам’янець-Подільського коледжу харчо-
вої промисловості Національного університету хар-
чових технологій 

 

РЯБЧУК 
Оксану Володимирівну 

– начальника відділу організаційно-нормативного за-
безпечення управління освітньої діяльності та орга-
нізаційного забезпечення Департаменту освіти і 
науки обласної державної адміністрації 

 

ШКЛЯРА 
Миколу Петровича 

– директора Голосківської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Летичівського району  

 

1.24. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток обласного автомобільного руху, популяризацію 
авто- і мотоспорту, здорового способу життя серед підростаючого покоління 
Хмельниччини та з нагоди 60-річчя від дня народження КОВАЛЬЧУКА Воло-
димира Івановича, директора приватного підприємства Хмельницький міський 
спортивно-технічний клуб ДТСААФ. 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Неза-
лежності України: 
АЛЄКСЄЄВУ  
Олексію Олексійовичу 

– юристу 1-го класу, прокурору відділу нагляду за до-
держанням законів при виконання судових рішень у 
кримінальних провадженнях та інших заходів при-
мусового характеру прокуратури області 

   

БАНДУРІ  
Борису Борисовичу 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу 
процесуального керівництва при провадженні до-
судового розслідування територіальними органами 
поліції та підтримання державного обвинувачення 
прокуратури області

 

БЛАГОВІСНОМУ  
Андрію Станіславовичу 

– молодшому раднику юстиції, слідчому в особливо 
важливих справах прокуратури області 

 

БОГДАНОВІЙ 
Світлані Володимирівні 

– працівнику Збройних сил України, діловоду техніч-
ної частини військової частини А2738 

 

БОДНАРУ  
Сергію Борисовичу 

– приватному підприємцю м’ясопереробного підпри-
ємства “Зіньківські ковбаси” 

 

ВИСОЦЬКОМУ  
Юрію Миколайовичу 

– старшому раднику юстиції, начальнику управління 
нагляду у кримінальному провадженні прокуратури 
області

 

ГАВРИЩУК 
Людмилі Василівні 

– заступнику директора з навчально-виховної роботи 
Довжоцького НВК “ЗОШ І-ІІІ ступенів, колегіум” 
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ГАЙДАМАЩУКУ 

Володимиру Віталійовичу 
– полковнику служби цивільного захисту, начальнику 

управління організації реагування на надзвичайні 
ситуації та цивільного захисту Головного управ-
ління ДСНС України в області 

 

ГУПРЯК 
Вікторії Олегівні 

– старшому солдату, оператору стройової частини 
відділення персоналу штабу військової частини 
А2738

 

ДІДУРУ  
Андрію Миколайовичу 

– підполковнику служби цивільного захисту, заступ-
нику начальника центру (з питань оперативного 
реагування) оперативно-координаційного центру 
Головного управління ДСНС України в області

 

ЗАГАМУЛІ 
Олегу Вікторовичу 

– старості сіл Голенищево, Майдан Голенищівський 

   

ЗЮЛКОВСЬКОМУ 
Цезарію Юліановичу 

– учаснику фестивалю ветеранських хорів “Тобі, Ук-
раїно, пісенний наш скарб”, акомпаніатору народ-
ного хору ветеранів війни та праці Волочиського 
міського центру культури і дозвілля “Гармонія”

   

КОВАЛЬЧУК  
Наталії Валеріївні 

– юристу 1-го класу, прокурору Деражнянського від-
ділу Хмельницької місцевої прокуратури області 

 

КОЗДРОНЬ 
НАДІЇ ВІКТОРІВНІ 

– головному диспетчеру Державного підприємства 
“Новатор”, м. Хмельницький 

 

КОРЧЕВНОМУ 
Ігорю Михайловичу 

– приватному підприємцю, смт Летичів 

 

КРАВЧУКУ  
Федору Михайловичу 

– директору з виробництва товариства з обмеженою 
відповідальністю “Оболонь Агро”, смт Чемерівці 

 

КРУПСЬКОМУ 
Івану Михайловичу 

– головному механіку державного підприємства “Ста-
рокостянтинівське лісове господарство” 

 

ЛОГВИНУ  
Олександру Олександровичу

– заступнику начальника відділу з питань додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших нор-
мативно-правових актів управління Держпраці в 
області 

 

НОВИЦЬКОМУ 
Анатолію Феліксовичу 

– начальнику спеціалізованого цеху № 37 Державного 
підприємства “Новатор”,  м. Хмельницький 

 

ПОБЕРЕЖНОМУ 
Володимиру Дмитровичу 

– голові фермерського господарства “Вікторія-Осла-
мово”, жителю с. Осламів Віньковецького району 

 

ПОГОРІЛЬЦЮ 
Олегу Григоровичу 

– директору Державного історико-культурного запо-
відника “Межибіж” 

 

ПУЩАЛУ  
Ігорю Євгеновичу 

– начальнику методичного кабінету-лікаря методиста 
військової частини А2339 

 

РАДЗІВОНУ 
Тарасу Івановичу 

– керуючому молочнотоварною фермою сільськогос-
подарської дільниці Соломна приватного підпри-
ємства “Аграрна компанія 2004”, с. Гречана Воло-
чиського району 
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СТЕФАНОВУ 
Максиму Сергійовичу 

– солдату, водію автомобільного відділення взводу 
забезпечення військової частини А4568 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

СТРУЖЕВСЬКОМУ 
Вадиму Івановичу 

– підполковнику поліції, начальнику відділу соціаль-
но-гуманітарної роботи управління кадрового забез-
печення Головного управління Національної поліції 
в області

 

ХОВАН 
Надії Іванівні 

– менеджеру села товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Енселко Агро”, с. Баглаї Старокостян-
тинівського району

 

ЦЕПКУ 
Віталію Олександровичу 

– молодшому лейтенанту, начальнику служби паль-
ного та мастильних матеріалів військової частини 
А3290 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

ЧАПЛІНСЬКІЙ  
Оксані Михайлівні 

– вчителю географії та біології Закупнянської ЗОШ І-
ІІІ ступенів Чемеровецького району 

 

ЧЕКМАН 
Валентині Костянтинівні

– директору кооперативного підприємства “Дунає-
вецький ринок” 

 

ШВЕЦЮ  
Олександру Степановичу 

– юристу 2-го класу, прокурору Хмельницької місце-
вої прокуратури області 

 

2.2. За активну участь у розбудові незалежної соборної Української дер-
жави, збереження національної пам’яті, вагомий особистий внесок у вихо-
вання підростаючого покоління та з нагоди вшанування 70-ти річчя з часу 
проведення польською владою акції “Вісла” ТАРАСЮК Стефанії Василівні, 
члену Хмельницького регіонального суспільно-культурного товариства “Пере-
селенці”, депортованої з території Польщі у 1946 році. 

2.3. За вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у 
сфері виконання кримінальних покарань, багаторічну сумлінну працю, висо-
кий професіоналізм та з нагоди 65-річчя від дня народження ЯКИМЧУКУ 
Тимофію Володимировичу, генерал-майору внутрішньої служби, “Заслуже-
ному юристу України”, кандидату психологічних наук, ветерану Державної 
кримінально-виконавчої служби України. 

2.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
соціально-економічний розвиток області та з нагоди Дня підприємця: 
БРАНІЦЬКОМУ 
Юрію Олександровичу 

– директору Південно-Західного регіонального управ-
ління публічного акціонерного товариства Комер-
ційного банку “Приватбанк” 

 

ПЕЙКУ 
Валерію Петровичу 

– директору дочірнього підприємства приватного 
акціонерного товариства “Оболонь” “Красилівське” 

 

2.5. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

АТАМАНЧУКУ  
Володимиру Івановичу 

– трактористу на лісозаготівельних роботах держав-
ного підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 
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ГРИНЧЕВСЬКОМУ  
Віталію Болеславовичу 

– машиністу Дунаєвецького лісництва державного 
підприємства “Кам’янець-Подільське лісове госпо-
дарство” 

 

КОВЕРДІ  
Олександру Павловичу 

– майстру на лісозаготівельних роботах Летичівсько-
го лісопункту державного підприємства “Летичів-
ське лісове господарство”

 

КУКЛІНОВСЬКОМУ 
Анатолію Григоровичу 

– штабелювальнику деревини лісокомплексу держав-
ного підприємства “Шепетівське лісове господар-
ство”

   

ЛЕВЧУКУ 
Олександру Дмитровичу 

– старшому майстру лісу Полонського спеціалізова-
ного лісокомунального сільськогосподарського під-
приємства “Лісовик” 

 

МІЩУКУ  
Миколі Миколайовичу 

– ліснику Хмельницького лісництва державне під-
приємство “Хмельницьке лісомисливське господар-
ство”

 

ПОВХУ  
Миколі Миколайовичу 

– старшому майстру лісу Старосинявського лісництва 
державного підприємства “Старокостянтиніське лі-
сове господарство”

 

СИВУКУ  
Івану Сидоровичу 

– начальнику автогаража державного підприємства 
“Славутське лісове господарство” 

 

СИВУНУ 
Василю Михайловичу 

– директору державного підприємства “Летичівське 
лісове господарство” 

 

СТЕПАНЮКУ  
Миколі Анатолійовичу 

– майстру лісу 4-ї лісовиробничої дільниці Плуж-
нянського лісництва державного підприємства “Ізяс-
лавське лісове господарство” 

   

ТОПОРОВСЬКОМУ  
Сергію Борисовичу 

– помічнику лісничого Браїлівського лісництва дер-
жавного підприємства “Новоушицьке лісове госпо-
дарство” 

 

ШЕВЧЕНКУ  
Андрію Дмитровичу 

– головному спеціалісту обласного управління лісо-
вого та мисливського господарства 

 

2.6. За високі спортивні досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток боксу, з нагоди Дня фізичної культури і спорту та 60-ї річниці 
створення дитячо-юнацької спортивної школи “Авангард”: 
БОРУЦІ  
Марії Сергіївні 

– провідному спортсмену боксеру 

 

ГУЛІ  
Павлу Ігоровичу 

– провідному спортсмену боксеру 

 

КАРЦАНУ 
Аркадію Руслановичу 

– провідному спортсмену боксеру 

   

ЛІСІНСЬКІЙ  
Анастасії Русланівні 

– провідному спортсмену боксеру 

 

СМАГУЛІ  
Дмитру Анатолійовичу 

– провідному спортсмену боксеру 
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2.7. За високі спортивні досягнення, професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток спорту Хмельниччини та з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
ЛАБАТЮКУ  
Анатолію Анатолійовичу 

– тренеру-викладачу з кікбоксингу Кам’янець-Поділь-
ської дитячо-юнацької спортивної школи № 2 

 

ПІСОЦЬКОМУ  
Сергію Івановичу 

– заслуженому тренеру України першої категорії з 
тхеквондо “ВТФ”, м. Хмельницький 

 

САНДУЛЯКУ  
Роману Васильовичу 

– тренеру-викладачу з волейболу Дунаєвецької район-
ної дитячо-юнацької спортивної школи 

   

СЛІВІНСЬКІЙ  
Юзефі Станіславівні 

– тренеру-викладачу з волейболу Деражнянської  ди-
тячо-юнацької спортивної школи 

 

2.8. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня 
рятувальника: 
МОРОЗУ  
Олександру Вікторовичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення 29-го пожежно-рятувального 
поста 21-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України в області

 

ПРОКОПЧУК  
Людмилі Вікторівні 

– інженеру відділу пожежної безпеки та екології Де-
партаменту цивільного захисту, пожежної безпеки 
та екології публічного акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго”

 

ЯВДОЩУКУ  
Мирославу 
Володимировичу 

– майору служби цивільного захисту, головному ін-
спектору Старосинявського районного сектору Го-
ловного управління ДСНС України в області 

 

2.9.За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-еконо-
мічний розвиток Старокостянтинівського району та з нагоди 35-річчя від дня 
народження МОСКАЛЕНКУ Ігорю Олександровичу, директору товариства з 
обмеженою відповідальністю “Моноліт ЦМ”. 

2.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
машинобудівника:  

БІСКУПУ  
Анатолію Йосиповичу 

– налагоджувальнику токарних автоматів і напівавто-
матів Волочиського машинобудівного заводу пуб-
лічного акціонерного товариства “Мотор Січ” 

 

ВЕРЖИКОВСЬКОМУ  
Віталію Павловичу 

– завідуючому складом товариства з обмеженою 
відповідальністю “МАНН+ХУММЕЛЬ Фільтрей-
шен Технолоджі Україна”, м. Красилів 

 

ЛЕГЕЛЬБАХУ  
Сергію Анатолійовичу 

– провідному інженеру конструктору відділу комп-
лектно-трансформаторних підстанцій у бетонних 
оболонках та науково-дослідних робіт публічно-
го акціонерного товариства “Укрелектроапарат”, 
м. Хмельницький

 

МОСКОВЧЕНКО  
Людмилі Миколаївні 

– виконуючій обов’язки головного контролера служ-
би якості товариства з обмеженою відповідальністю 
“Завод “АТОНМАШ”, м. Красилів 
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ПИЛИПЧУКУ  
Василю Анатолійовичу 

– слюсарю механоскладальних робіт цеху сільгосп-
техніки товариства з обмеженою відповідальністю 
“Красилівагромаш” 

 

ЯБЛОНСЬКОМУ  
Костянтину Антоновичу 

– свердлувальнику 3-го розряду приватного акціо-
нерного товариства “Кам’янець-Подільськавтоагре-
гат”

 

2.11. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 
ПОПОВИЧ Тетяні Борисівні, завідуючій відділом обліку і контролю обласної 
бібліотеки для юнацтва. 

2.12. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток спорту Хмельниччини та з нагоди 70-річчя від дня народ-
ження МАЗУРУ Олександру Антоновичу, почесному члену відділення Націо-
нального Олімпійського комітету України у Хмельницькій області, м. Дераж-
ня. 

2.13. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових 
кадрів та з нагоди 25-річчя від дня заснування Хмельницького університету 
управління та права працівників закладу: 
ЛИТВИНЕНКО  
Ірині Леонідівні 

– заступнику декана з заочної форми навчання юри-
дичного факультету, кандидату юридичних наук, 
доценту

 

ЛОЗІНСЬКІЙ  
Світлані Володимирівні 

– доценту кафедри міжнародного та європейського 
права, вченому секретарю університету, кандидату 
юридичних наук, доценту 

   

2.14. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
БІЛЕЦЬКІЙ  
Наталії Степанівні 

– учителю біології та екології Шепетівського нав-
чально-виховного комплексу № 1 у складі “Загаль-
ноосвітня школа І-ІІІ ступенів та ліцей” ім. Героя 
України М. Дзявульського” 

 

ГАЙДУК 
Надії Вікторівні 

– вчителю Новоушицького навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 1, гімназія”

 

ДОНЦОВУ 
Сергію Леонідовичу 

– вчителю математики, фізики та інформатики За-
міхівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
Новоушицького району

 

ДРАПАКУ  
Георгію Мефодійовичу 

– професору кафедри машин та апаратів Хмель-
ницького національного університету 

 

КОЛІСНИКУ  
Володимиру Володимировичу 

– начальнику управління освіти, молоді та спорту 
Дунаєвецької міської ради 

 

МАРТИНЮКУ  
Валерію Володимировичу 

– завідувачу кафедри телекомунікацій і комп’ютер-
но-інтегрованих технологій Хмельницького націо-
нального університету
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МЕДВЕЧУК  
Нелі Казимирівні 

– доценту кафедри галузевого машинобудування і 
агроінженерії, заступнику декана факультету еко-
номіки і управління Хмельницького національного 
університету 

 

МІРОНОВІЙ  
Наталії Геннадіївні 

– професору кафедри екології Хмельницького націо-
нального університету 

 

МИХАЙЛОВУ 
Миколі Івановичу 

– викладачу історії, керівнику зразкового гуртка істо-
ричної реконструкції “Скіф” Вищого професійного 
училища № 36, с. Балин Дунаєвецького району

   

ПРИЙМАК  
Інні Володимирівні 

– доценту кафедри української філології Хмельниць-
кого національного університету 

 

РОМАНОВСЬКІЙ  
Людмилі Іванівні 

– завідувачу кафедри соціальної роботи і соціальної 
педагогіки Хмельницького національного універси-
тету

 

РУДЮК  
Галині Костянтинівні 

– викладачу Шепетівського коледжу Подільського 
державного аграрно-технічного університету 

   

ХАРЖЕВСЬКОМУ  
В’ячеславу 
Олександровичу 

– доценту кафедри галузевого машинобудування та 
агроінженерії Хмельницького національного уні-
верситету 

 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


