
 
 
 
 

Про нагородження Почесною грамо-
тою 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 високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’яз-
ків та з нагоди Дня юриста: 
БЕРЛАДІН 
Наталію Миколаївну 

– спеціаліста відділу правового забезпечення Голов-
ного управління Національної поліції в області 

 

БЕРИНДУ 
Олену Юріївну 

– помічника судді господарського суду Хмельниць-
кої області 

 

ГУДЛОВСЬКУ 
Олесю Володимирівну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

ДИМІНСЬКУ 
Олену Юріївну 

– завідувача кафедри міжнародного та європейського 
права, кандидата юридичних наук, доцента Хмель-
ницького університету управління та права

 

ДМИТРІЄВУ 
Аллу Леонідівну 

– заступника начальника відділу супроводження ін-
ших судових спорів юридичного управління Голов-
ного управління ДФС в області 

 

ЗОНА  
Олександра Борисовича 

– керівника апарату Нетішинського міського суду 

 

КАСПРИК 
Олену Геннадіївну  

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 
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КОНОВЧУК 
Тетяну Вікторівну 

– головного спеціаліста відділу державної служби та 
управління персоналом Хмельницького окружного 
адміністративного суду

 

ЛАЗАРЕВА 
Василя Віталійовича 

– старшого радника юстиції, начальника відділу 
ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань 
та інформаційно-аналітичної роботи прокуратури 
Хмельницької області

 

ЛІЧМАН 
Людмилу Вікторівну 

– начальника відділу інформаційно-аналітичної ро-
боти та правового забезпечення юридичного управ-
ління Головного управління ДФС в області

 

МІСІНКЕВИЧА 
Леоніда Леонідовича 

– першого проректора з наукової роботи, професора 
кафедри теорії та історії держави і права, доктора 
історичних наук, професора Хмельницького уні-
верситету управління та права 

 

НАЗАРЕНКО 
Вікторію Вікторівну 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

НІКОЛАЙЧУК 
Зінаїду Іванівну 

– адвоката, смт Білогір’я 

 

НЕТИЧАЙ 
Юлію Василівну 

– провідного спеціаліста відділу забезпечення роз-
гляду адміністративних справ Хмельницького ок-
ружного адміністративного суду 

   

ПЕЩАНЮКА 
Ігоря Анатолійовича 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу примусового виконання рішень управління 
державної виконавчої служби Головного терито-
ріального управління юстиції в області 

   

ПОПЛАВСЬКОГО 
Анатолія Петровича 

– завідувача Хмельницького відділення Київського 
науково-дослідного інституту судових експертиз 
Міністерства юстиції України 

 

РОМАНЮКА 
Сергія Юрійовича 

– капітана поліції, старшого оперуповноваженого 
сектору боротьби з міжнародними та етнічними ор-
ганізованими групами і злочинними організаціями 
управління карного розшуку Головного управління 
Національної поліції в області 

 

РУСЕЦЬКУ 
Олену Володимирівну 

– молодшого радника юстиції, прокурора відділу 
представництва інтересів громадянина або держави 
в суді та при виконанні судових рішень прокура-
тури Хмельницької області

 

СЛОБОДЯНЮК 
Лілію Валентинівну 

– помічника судді Летичівського районного суду 

 

ТОПОЛЬНИЦЬКУ 
Катерину Вікторівну  

– начальника відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги Регіонального центру 
з надання безоплатної вторинної правової допо-
моги в області

 

ФУТІЯ 
Святослава Романовича 

– начальника відділу правової інформації та консуль-
тацій Шепетівського міського центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 
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ХУДНЯКА  
Віктора Анатолійовича 

– начальника Головного територіального управління 
юстиції в області 

 

ЦВІГУН 
Таїсію Станіславівну 

– адвоката, м. Кам’янець-Подільський 

   

ШОСТАЦЬКУ 
Тетяну Віталіївну 

– начальника юридичного сектору Головного управ-
ління ДСНС України в області 

 

1.2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників харчової промисловості: 
АРКУШУ  
Ярину Іванівну 

– фізичну особу-підприємця, с. Тарасівка Кам’янець-
Подільського району 

 

ЖУКА  
Миколу Миколайовича 

– різальника буряків приватного акціонерного това-
риства “Шепетівський цукровий комбінат”  

 

РОМАНЕНКА  
Валентина Миколайовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Торговий Дім “Хмельницькхліб”, м. Хмель-
ницький

 

1.2.1. Працівників приватного акціонерного товариства “Хмельницький 
обласний пивзавод”: 
МАЗУРА  
Василя Васильовича 

– вантажника відділу матеріального-технічного по-
стачання і збуту 

 

МАРКІТАНА 
Олександра Івановича 

– водія 

 

ПОДУЩАК 
Лілію Іванівну 

– солодовника  

 

1.2.2. Працівників Кам’янець-Подільського коледжу харчової промисло-
вості Національного університету харчових технологій: 
ГРІБОВУ 
Тетяну Валентинівну 

– викладача  

 

ДМИТРЕНКО 
Ольгу Віталіївну 

– викладача  

 

КОЦУЛЕВСЬКУ 
Тетяну Леонідівну 

– завідувача навчально-методичного кабінету  

 

ФЕДОРІВА 
Віктора Михайловича 

– директора 

 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 50-річчя від дня 
народження БІЛОУСА Олега Володимировича, завідувача сектору містобуду-
вання, архітектури, будівництва, регіонального розвитку та житлово-кому-
нального господарства Старокостянтинівської районної державної адміні-
страції. 
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1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників стандартизації та метрології працівників державного підприємства 
“Хмельницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та серти-
фікації”:  

РЕМІЗОВСЬКОГО 
Сергія Олеговича 

– провідного інженера (хімічні технології) випробуваль-
ної лабораторії харчової продукції 

 

ШУБОВИЧА 
Ігоря Борисовича 

– інженера з метрології 2-ї категорії Кам’янець-Поділь-
ського відділу 

 

1.5. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у справу 
соціального захисту, соціально-трудової, медичної реабілітації, інтеграції 
людей з інвалідністю по зору у суспільство та з нагоди Міжнародного дня 
білої тростини: 
БРОВЧЕНКО 
Олену Анатоліївну 

– активіста Летичівської територіальної первинної ор-
ганізації Українського товариства сліпих 

 

КИРИЛЮКА 
Василя Родіоновича 

– активіста Старокостянтинівської територіальної пер-
винної організації Українського товариства сліпих 

 

ШЕРЕМЕТА 
Віталія Антоновича 

– заступника голови Шепетівської територіальної пер-
винної організації Українського товариства сліпих 

 

1.6. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня захисника України: 
АБІБУЛАЄВА 
Руслана Акімовича 

– сержанта, командира відділення, м. Кам’янець-По-
дільський  

 

БІЛОУС 
Ольгу Григорівну 

– старшого солдата, оператора відділення персоналу 
Хмельницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

ВЛАСЮКА 
Павла Васильовича 

– молодшого сержанта, командира відділення, м. Кам’я-
нець-Подільський 

 

ВОНСОВИЧА 
Романа Валентиновича 

– солдата, стрілка, м. Кам’янець-Подільський 

 

ГАВРИЛЮКА  
Олександра Васильовича 

– капітана, командира аеродромно-будівельної роти 
військової частини А1538 

 

ГОРОХОВА 
Олега Володимировича 

– учасника антитерористичної операції, м. Шепетівка  

 

ЄРЕМЧУКА 
Дмитра Олеговича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора взводу № 1 
роти поліції особливого призначення Головного 
управління Національної поліції в області 

 

ЗІНЧЕНКО  
Світлану Петрівну 

– волонтера, м. Старокостянтинів  

 

ІВАНЕНКА 
Сергія Васильовича 

– підполковника військової частини А0661 
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КЛЮЧНІКОВА 
Дениса Сергійовича 

– молодшого сержанта, водія, м. Кам’янець-Поділь-
ський 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Миколу Васильовича 

– прапорщика, інспектора відділення військової ін-
спекції безпеки дорожнього руху Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку

 

КОМІСАРУКА 
Андрія Михайловича 

– капітана, заступника командира військової частини 
з тилу військової частини А2300 безпосереднього 
підпорядкування військовій частини А2738 

 

КРАВЦЯ 
Олега Сергійовича 

– капітана, командира роти охорони батальйону охо-
рони військової частини А4239 

 

ЛІРУКА 
Віталія Васильовича 

– учасника антитерористичної операції, смт Теофі-
поль 

   

ЛЮТИКА  
Олександра Сергійовича 

– старшого лейтенанта, командира роти охорони ба-
тальйону охорони військової частини А4239 

 

МАКАР’ЇНА 
Костянтина Олександровича

– сержанта, інструктора відділення контролю загону 
контролю якості проведення робіт з розмінування 
військової частини А2641

 

МАЛАНЧУКА 
Івана Івановича 

– молодшого сержанта, м. Кам’янець-Подільський 

 

МАРТИНЮКА  
Юрія Петровича 

– викладача вищої категорії обласних та міста Хмель-
ницький курсів удосконалення керівних кадрів 3-ї 
категорії Навчально-методичного центру цивіль-
ного захисту та безпеки життєдіяльності Хмель-
ницької області 

 

МОЧЕЛЮКА 
Володимира Володимировича 

– учасника антитерористичної операції, смт Теофі-
поль 

 

НИЩОГО 
Валентина Анатолійовича

– учасника антитерористичної операції, м. Городок 

 

МАРУСЯКА 
Дмитра Андрійовича 

– капітана військової частини А0661 

 

ПАНЧУКА 
Юрія Анатолійовича 

– капітана, командира групи пошуку та знешкоджен-
ня саморобних вибухових пристроїв загону пошуку 
та знешкодження саморобних вибухових пристроїв 
військової частини А2641 

 

ПРИСЯЖНЮКА 
Сергія Григоровича 

– прапорщика, начальника складу взводу матеріаль-
ного забезпечення військової частини А1538 

 

РИЖКОВА 
Андрія Юрійовича 

– старшого лейтенанта, офіцера відділення по роботі з 
особовим складом військової частини А2738 

 

РУДНИЦЬКОГО 
Анатолія Васильовича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, 
старшого пожежного-рятувальника 1-ї державної 
пожежно-рятувальної частини 1-го державного 
пожежно-рятувального загону Головного управлін-
ня ДСНС України в області 
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САПОЖНИКА  
Олександра Володимировича

– старшого прапорщика, старшого інструктора з во-
діння автомобільного відділення автомобільного 
взводу військової частини 3053 Національної гвардії 
України 

 

СИДОРЧУКА 
Ярослава Федоровича 

– старшого сержанта військової частини А0661 

 

СТЕБНИЦЬКУ 
Тетяну Анатоліївну 

– старшого солдата, санітарного інструктора інженер-
но-технічної роти військової частини А3631 безпо-
середнього підпорядкування військовій частини 
А2738

 

ХОДАКА 
Володимира Анатолійовича 

– учасника антитерористичної операції, смт 
Теофіполь 

   

ЧУДНОГО 
Олександра Васильовича 

– учасника антитерористичної операції, м. Славута 

 

ШАМАРІНА 
Олега Олеговича 

– капітана, начальника автомобільної служби військо-
вої частини А2641 

 

1.7. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, сумлінне 
виконання службових обов’язків та з нагоди 70-річчя від дня народження 
ЦЮЗІКА Олександра Дмитровича, голову обласної організації профспілки пра-
цівників соціальної сфери України. 

1.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і становлення урядового зв’язку на території 
області та з нагоди 25-ї річниці Дня урядового зв’язку: 
КУШНІРА 
Олександра Дмитровича

– полковника запасу, ветерана Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 

СОПРУКА 
Анатолія Борисовича 

– полковника у відставці, ветерана Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 

   

ТЕРЛЕЦЬКОГО 
Василя Миколайовича 

– співробітника управління Державної служби спеці-
ального зв’язку та захисту інформації України в 
області 

 

1.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний і культурно-освітній розвиток громади та 
з нагоди 610-річчя села Миньківці Дунаєвецького району: 
БРЕЗИЦЬКУ 
Олену Тимофіївну 

– лікаря Миньковецької дільничної лікарні 

 

ГАВІНСЬКОГО 
Олександра Станіславовича 

– художнього керівника Миньковецького будинку 
культури, вчителя музичного мистецтва Минько-
вецької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

КОЛЕСНИК 
Світлану Володимирівну 

– депутата Дунаєвецької районної ради 

 

ШИМКОВУ 
Ольгу Володимирівну 

– директора Миньковецької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів 
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

2.1. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових 
обов’язків та з нагоди Дня юриста: 
АДАМЧУКУ 
Сергію Валерійовичу 

– головному спеціалісту відділу інформаційно-ана-
літичного забезпечення та статистики господар-
ського суду Хмельницької області 

 

АРСЕНЮКУ 
Віктору Миколайовичу 

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

 

ВОВКОВИЧ 
Тетяні Петрівні 

– секретарю Хмельницького міськрайонного суду 

 

ВОХУ 
Богдану Петровичу 

– головному фахівцю юридичного сектору Голов-
ного управління ДСНС України в області 

 

ГОЛУБ 
Віті Олександрівні  

– помічнику судді Шепетівського міськрайонного 
суду 

 

ГРИЗОВСЬКОМУ 
Дмитру Ігоровичу 

– юристу 1-го класу, старшому слідчому слідчого 
відділу прокуратури Хмельницької області 

 

ДЗЮБІ 
Олені Василівні 

– секретарю судового засідання Хмельницького 
міськрайонного суду 

 

ДОВГАЛЮ 
Петру Степановичу 

– адвокату, м. Деражня 

 

КОРНІЙЧУКУ 
Володимиру Володимировичу 

– заступнику керівника апарату Славутського міськ-
районного суду 

 

КРУШИНСЬКОМУ 
Сергію Антоновичу 

– декану юридичного факультету, доценту кафедри 
кримінального права та процесу, кандидату юри-
дичних наук Хмельницького університету управ-
ління та права 

 

ЛАВРЕНЮКУ 
Андрію Олеговичу 

– головному державному інспектору відділу інфор-
маційно-аналітичної роботи та правового забез-
печення юридичного управління Головного управ-
ління ДФС в області 

 

ЛУКОВУ 
Андрію Васильовичу 

– завідувачу сектору судової роботи та міжнародного 
співробітництва Головного територіального управ-
ління юстиції в області

 

ОСМОЛЯНУ 
Віталію Анатолійовичу 

– майору поліції, начальнику відділу розслідування 
злочинів у сфері господарської та службової діяль-
ності слідчого управління Головного управління 
Національної поліції в області 

 

ПАСІЧНИК 
Бориславі Олександрівні 

– секретарю судового засідання господарського суду 
Хмельницької області 
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ПОЛІЩУК 
Марині Аркадіївні 

– начальнику відділу організації надання безоплатної 
вторинної правової допомоги та роботи з адвока-
тами Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

 

ПОЛІЩУК 
Надії Григорівні 

– адвокату, м. Старокостянтинів 

 

ТКАЧУК 
Марії Петрівні 

– головному державному ревізору-інспектору відділу 
супроводження судових спорів за наслідками пла-
нових перевірок юридичного управління Головно-
го управління ДФС в області 

 

ФАЙЧУКУ 
Андрію Сергійовичу 

– старшому лейтенанту поліції, старшому юрискон-
сульту відділу правового забезпечення Головного 
управління Національної поліції в області

   

ЧУДИК-БІЛОУСОВІЙ 
Надії Іванівні 

– професору кафедри трудового, земельного та гос-
подарського права, кандидату юридичних наук, до-
центу Хмельницького університету управління та 
права

   

2.2. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників харчової промисловості: 
ОХРІМЧУКУ 
Віктору Ананійовичу 

– менеджеру із зовнішньоекономічної діяльності при-
ватного акціонерного товариства “Шепетівський 
цукровий комбінат”

   

ПАЛІЮ  
Миколі Васильовичу 

– слюсарю-ремонтнику 5-го розряду товариства з об-
меженою відповідальністю “Старокостянтинівцу-
кор” 

 

2.3. За сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня захисника України: 
АЛИСЬКЕВИЧ 
Світлані Олександрівні 

– працівнику Збройних Сил України, лікарю тера-
певту терапевтичного відділення військової части-
ни А2339 

 

ВАСИЛЕНКУ 
Павлу Станіславовичу 

– старшому сержанту, санітарному інструктору, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

ВОЙЦЕХОВСЬКОМУ 
Олексію Володимировичу 

– солдату, саперу другого інженерно-саперного взво-
ду інженерно-саперної роти військової частини 
А3479 безпосереднього підпорядкування військо-
вій частини А2738 

   

ГОРУН  
Розалії Василівні 

– старшому солдату, бухгалтеру 2-ї категорії війсь-
кової частини А2300 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частини А2738 

 

ДРОБНОМУ 
Івану Васильовичу 

– молодшому сержанту, командиру відділення, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

ЗАЦЕРКОВНОМУ 
Олегу Миколайовичу 

– молодшому лейтенанту, командиру роти охорони 
батальйону охорони військової частини А4239 

 

КОРШУКУ 
Юрію Васильовичу 

– учаснику антитерористичної операції, м. Шепе-
тівка 
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КУДІМОВУ 
Олександру 
Володимировичу 

– учаснику антитерористичної операції, м. Славута 

 

КУТАСУ 
Володимиру Івановичу 

– старшому сержанту, командиру відділення керова-
ного мінування взводу керованого мінування інже-
нерно-саперної роти військової частини А3479 без-
посереднього підпорядкування військовій частини 
А2738

 

КУТАЩУКУ 
Сергію Івановичу 

– учаснику антитерористичної операції, м. Старокос-
тянтинів 

   

КУЧЕРУ 
Дмитру Петровичу 

– солдату, водію, м. Кам’янець-Подільський 

 

ЛЕСКОВУ  
Валерію Олександровичу 

– заступнику голови обласної ради 

 

МАРИНЮКУ  
Михайлу Петровичу 

– сержанту, начальнику складу взводу забезпечення 
Хмельницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

МАРТИНЮКУ 
Олександру 
Володимировичу 

– підполковнику медичної служби, начальнику відді-
лення анестезіології реанімації та інтенсивної тера-
пії військової частини А2339 

 

МАСЛЯНКУ 
Сергію Васильовичу 

– сержанту поліції поліцейського взводу № 3 роти 
патрульної служби поліції особливого призначення 
“Богдан” Головного управління Національної полі-
ції в області

   

ОЛЕКСЮКУ 
Артуру Миколайовичу 

– старшому солдату, топогеодезисту виробничо-тех-
нічного відділення військової частини А1538 

 

ПАВЛЮКУ 
Роману Олександровичу

– учаснику антитерористичної операції, смт Теофі-
поль 

 

ПЕТРИЧУКУ 
Олександру Івановичу 

– учаснику антитерористичної операції, смт Теофі-
поль 

 

РАЧКОВСЬКОМУ 
Олексію Станіславовичу 

– прапорщику, снайперу, м. Кам’янець-Подільський 

 

СЕМЕНЮКУ 
Руслану Івановичу 

– молодшому сержанту, командиру відділення, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

СМОЛІЮ 
Максиму Віталійовичу 

– старшині служби цивільного захисту, командиру 
відділення 1-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини 1-го державного пожежно-рятувального заго-
ну Головного управління ДСНС України в області 

 

ЦІМАРЮ 
Сергію Олександровичу 

– молодшому сержанту, інструктору кінологічного 
взводу військової частини 3053 Національної гвар-
дії України
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ШЕЛЕСТУ 
Володимиру Миколайовичу

– старшому сержанту, головному сержанту – коман-
диру відділення інженерно-аеродромного взводу 
інженерно-аеродромної роти військової частини 
А1538 

 

ШПАКУ 
Сергію Андрійовичу 

– старшому сержанту, начальнику групи охорони та 
патрульно-постової служби взводу охорони та пат-
рульно-постової служби роти Військової служби 
правопорядку Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

   

2.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і становлення методичної служби Хмельниччини 
та з нагоди 50-річчя від створення районних (міських) методичних кабінетів 
(центрів) МІЩИШИНІЙ Валентині Миколаївні, завідувачу методичним центром 
відділу освіти Теофіпольської районної державної адміністрації. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


