
 
 
 

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, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної роботи та 
з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 
БЛИЗНЮКА  
Сергія Олександровича 

– провідного інженера-програміста відділу технік-
ного та програмного забезпечення комунального 
закладу “Хмельницький обласний центр з орга-
нізації роботи по обробці інформації та фінансу-
ванню соціальних програм” 

   

БОГАЧ  
Тетяну Анатоліївну 

– заступника начальника Красилівського відділу з 
питань призначення та перерахунку пенсій Старо-
костянтинівського об’єднаного управління Пенсій-
ного фонду України Хмельницької області 

   

ВАСИЛЬЄВУ  
Наталію Борисівну 

– головного спеціаліста ІІІ-го операційного відділу 
управління з координації та контролю за виплатою 
пенсій Головного управління Пенсійного фонду 
України в області 

   

ГЕМБОВУ 
Аліну Миколаївну 

– провідного фахівця з профорієнтації відділу орга-
нізації профорієнтації обласного центру зайнятості 

   

ДАНИЛЮК 
Віру Григорівну 

– директора державного закладу “Хмельницький 
обласний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та 
дітей, позбавлених батьківського піклування” 
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ЗАЙКОВУ 
Аллу Павлівну 

– завідувача сектору призначення допомоги, компен-
сацій та пільг відділу обробки документів управ-
ління соціального захисту населення Волочиської 
районної державної адміністрації 

   

ІВАНОВУ  
Ольгу Олексіївну 

– начальника відділу обліку страхувальників та до-
ходів управління виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України в області 

   

КИСІЛЬ 
Любов Вікторівну 

– директора державного закладу “Хмельницький 
обласний соціальний центр матері і дитини” 

   

КОБЗАР 
Оксану Петрівну 

– головного спеціаліста сектору персоналу управ-
ління Держпраці в області 

   

МАЗУР 
Ларису Олексіївну 

– директора Славутського районного територіально-
го центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 

   

ПІТИК  
Оксану Олександрівну 

– начальника відділу господарського забезпечення 
управління адміністративно-господарського забез-
печення Головного управління Пенсійного фонду 
України в області 

   

ПОЛІЩУК  
Ірину Дмитрівну 

– начальника відділу з питань призначення та пе-
рерахунку пенсій Старокостянтинівського об’єдна-
ного управління Пенсійного фонду України в об-
ласті 

   

РОВІНЧУК  
Ірину Петрівну 

– начальника відділу методології та роз’яснювальної 
роботи управління пенсійного забезпечення Голов-
ного управління Пенсійного фонду України в об-
ласті 

   

САКСОНІКА 
Петра Григоровича 

– старшого інспектора сектору документального 
забезпечення та контролю управління Держпраці в 
області 

   

САЛТИКОВУ  
Катерину Миколаївну 

– інструктора з трудової адаптації Центру комп-
лексної реабілітації для осіб з інвалідністю вна-
слідок інтелектуальних порушень “Родинний зати-
шок”, м. Хмельницький 

   

СТЕЦЮК  
Ірину Степанівну 

– начальника Теофіпольського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страху-
вання України в області 

   

ТІМОФЄЄВУ 
Ольгу Володимирівну 

– соціального робітника відділення соціальної допо-
моги вдома територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних послуг) Чеме-
ровецької районної державної адміністрації 

   

1.2. За сумлінну багаторічну працю в системі професійно-технічної 
освіти, особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді, 
підготовку висококваліфікованих робітників та з нагоди 30-річчя Вищого 
професійного училища № 25 міста Хмельницький працівників закладу: 
ВАРЦАБУ  
Володимира Івановича 

– заступника директора з виховної роботи 
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КОЧАТОК  
Наталію Дмитрівну 

– заступника директора з навчально-виробничої ро-
боти 

   

1.3. За сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
зразкову військову дисципліну та з нагоди 20-ї річниці з Дня створення 
військової частини А4239 військовослужбовців: 
КАЩЕНА 
Сергія Анатолійовича 

– старшого прапорщика, начальника складу роти 
матеріального забезпечення 

   

КИЧУКА 
Олега Леонтійовича 

– капітана, командира батареї управління ракетного 
дивізіону 

   

ШАРАНА 
Володимира Петровича 

– прапорщика, начальника радіостанції ракетного 
дивізіону 

   

ЯРОЩУКА 
Євгена Петровича 

– молодшого сержанта, командира відділення по-
жежної обслуги 

   

1.4. За багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток комплексного лісогосподарського виробництва, 
збереження і примноження лісів Хмельниччини та з нагоди 60-річчя від дня 
народження КИРИЛЮКА Івана Івановича, директора державного підприємства 
“Ярмолинецьке лісове господарство”. 

1.5. За особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територі-
альної цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з на-
годи 25-ї річниці створення військової частини 3053 Національної гвардії 
України ДМИТЕРЧУКА Володимира Володимировича, лейтенанта, командира 
взводу спеціального призначення патрульної роти. 

1.6. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

ГРЕСЬКОВУ 
Валентину Вікентіївну 

– майстра художньої вишивки та народної іграшки, 
члена Національної спілки майстрів народного ми-
стецтва України, м. Хмельницький 

   

КРАВЧУК 
Галину Петрівну 

– провідного бібліотекаря обласної бібліотеки для 
юнацтва 

   

ЮРЧЕНКА 
Андрія Анатолійовича 

– артиста хору академічного ансамблю пісні і танцю 
“Козаки Поділля” обласної філармонії 

   

1.7. За вагомий внесок у розвиток автотранспортної галузі Хмельнич-
чини, з нагоди 20-ї річниці створення Всеукраїнської громадської організації 
“Всеукраїнська асоціація автомобільних перевізників” та Дня автомобіліста і 
дорожника КОЛЕКТИВ ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 

“ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВІЗНИКІВ”. 
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1.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня 
автомобіліста і дорожника: 

АНДРІЯША  
Леоніда Івановича 

– водія автобуса приватного перевізника, м. Красилів 

   

АТАНОВА 
Сергія Володимировича 

– лейтенанта поліції, інспектора роти № 1 батальйону 
управління патрульної поліції у місті Хмельницький 

   

БАБІЯ  
Сергія Васильовича 

– головного інженера філії “Дунаєвецька дорожньо-
експлуатаційна дільниця” дочірнього підприємства 
“Хмельницький облавтодор” 

   

БЕЗВОЩУКА  
Миколу Сергійовича 

– тракториста філії “Ярмолинецький райавтодор” до-
чірнього підприємства “Хмельницький облавтодор” 

   

БІЛОГО  
Володимира Пилиповича 

– приватного перевізника, м. Кам’янець-Подільський 

   

БУЗІНСЬКОГО  
Генріха Генріховича 

– акумуляторника транспортної служби Хмельниць-
кого комунального підприємства “Електротранс” 

   

ГРИЗОВСЬКОГО 
Олега Васильовича 

– водія автобуса приватного підприємства “Авто-
Експерт”, м. Хмельницький 

   

ДАНЧУК 
Людмилу Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті управління 
Укртрансбезпеки в області 

   

ДЗИКА  
Володимира Григоровича 

– приватного перевізника, м. Кам’янець-Подільський 

   

ДІДУХА  
Миколу Івановича 

– водія першого класу комунального підприємства по 
організації роботи міського пасажирського транспорту 
Хмельницької міської ради 

   

КАПІТАНЧУКА  
Миколу Євгеновича 

– приватного перевізника, смт Білогір’я  

   

КАРВАЦЬКОГО 
Сергія Валерійовича 

– водія 1-го класу Головного управління ДФС в 
області 

   

КОВАЛЬСЬКОГО 
Віталія Віталійовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю, м. Хмельницький 

   

МАЛІНОВСЬКОГО  
Ігоря Борисовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Славутатрансавто”, м. Славута 

   

МИХАЛИШИНА 
Олександра Миколайовича 

– капітана поліції, інспектора сектору реагування 
патрульної поліції № 4 Хмельницького районного 
відділення поліції Хмельницького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області 

   

МОЛОТА 
Олександра Олексійовича 

– приватного перевізника, м. Кам’янець-Подільський 

   

ОБУХОВСЬКОГО 
Михайла Веронійовича 

– головного бухгалтера Служби автомобільних доріг 
в області 
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ОЧЕРЕТНЮКА 
Михайла Миколайовича 

– машиніста автогрейдера Деражнянського дорожньо-
ремонтного пункту № 2 філії “Летичівська дорож-
ньо-експлуатаційна дільниця” дочірнього підпри-
ємства “Хмельницький облавтодор” 

   

ОЧМАНА 
Анатолія Оксентійовича 

– приватного перевізника, м. Старокостянтинів 

   

ПАЗІНУ  
Лілію Вікторівну 

– приватного перевізника, м. Полонне 

   

РАБОЩУКА  
Олександра Васильовича 

– приватного перевізника, м. Ізяслав 

   

РИБІЦЬКУ 
Валентину Анатоліївну 

– касира квиткового Славутської автостанції това-
риства з обмеженою відповідальністю “Хмель-
ницьктранс” 

   

СИРОТЮКА 
Сергія Миколайовича 

– водія товариства з обмеженою відповідальністю 
“Гілея”, м. Хмельницький 

   

СЛІПЕЦЬКОГО  
Володимира Вікторовича 

– директора приватного підприємства “Транс-Алекс”, 
смт Стара Синява 

   

ТКАЧЕНКА 
Олександра Івановича 

– голову Хмельницької обласної організації Всеук-
раїнської спілки автомобілістів 

   

ТРОЯНА  
Сергія Анатолійовича 

 директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Чорноострівське АТП”, смт Чорний Острів 

   

ХАРКАВОГО 
Василя Івановича 

– заступника директора – головного механіка приват-
ного підприємства “АТП Поділля-Тур”, м. Хмель-
ницький 

   

ХОРКАВОГО 
Андрія Васильовича 

– директора приватного підприємства “АТП Поділля-
Тур”, м. Хмельницький 

   

ЩИРБУ  
Олега Олександровича 

– приватного перевізника, смт Теофіполь 

   

1.9. За вагомий особистий внесок у розвиток культури і мистецтва 
Хмельниччини, виконання програм культурного розвитку області, збереження 
національної історико-культурної спадщини, створення культурних і духовних 
цінностей, багаторічну плідну працю, високий професіоналізм та з нагоди    
50-річчя від дня народження ТРУНОВУ Ірину Миколаївну, начальника управ-
ління культури, національностей, релігій та туризму обласної державної адмі-
ністрації. 

1.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня заліз-
ничника ДАВТЯНА Володимира Георгійовича, начальника виробничого підроз-
ділу вокзал станції Хмельницький філії “Пасажирська компанія” публічного 
акціонерного товариства “Українська залізниця”. 

1.11. За багаторічну плідну працю в галузі ветеринарної медицини об-
ласті, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення ста-
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більного епізоотичного благополуччя та з нагоди 65-річчя від дня народження 
РЕШЕТНИКА Олександра Никифоровича, заступника начальника управління – 
начальника відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини 
Кам’янець-Подільського міськрайонного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в області. 

1.12. За сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня інженерних військ військовослуж-
бовців: 

АНТОНЮКА  
Олександра Петровича 

– майора, начальника відділення сертифікації загону 
(оцінки відповідальності та сертифікації) військової 
частини А2641 

   

ДЕМ’ЯНЮКА  
Андрія Вікторовича 

– солдата, водія інженерно-технічного відділення 
інженерно-технічного взводу інженерно-технічної 
роти військової частини А4568 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738 

   

ЕРГЕШОВА  
Романа Султанбековича 

– солдата, сапера розмінування групи спеціального 
мінування загону спеціального мінування військової 
частини А2641 

   

КУЦИКА  
Ігоря Васильовича 

– старшого солдата, пиляра лісопильного відділення 
взводу інженерних конструкцій військової частини 
А3631 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738 

   

ЛЕЙЧЕНКА  
Леоніда Вікторовича 

– старшого сержанта, головного сержанта інженерно-
технічної роти військової частини А2300 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738 

   

ЛЯШУКА  
Олександра Михайловича

– старшого сержанта, командира відділення – коман-
дира машин відділення інженерної техніки інженер-
ного взводу інженерно-маскувальної роти військо-
вої частини А4568 безпосереднього підпорядкуван-
ня військовій частині А2738 

   

МАТВІЙЧУКА  
Юрія Сергійовича 

– майора, заступника командира батальйону з тилу – 
начальника тилу військової частини А3479 без-
посереднього підпорядкування військовій частині 
А2738 

   

МАТЕЙЧУКА  
Василя Степановича 

– лейтенанта, командира інженерно-саперної роти 
військової частини А2300 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 

   

СКОБАРА  
Анатолія Анатолійовича 

– солдата, водія-заправника взводу матеріального за-
безпечення військової частини А3290 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738 

   

ШТЕЛЬМУХОВУ  
Лесю Віталіївну 

– солдата, кухаря взводу матеріального забезпечення 
військової частини А3290 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

2.1. За сумлінну багаторічну працю в системі професійно-технічної освіти, 
особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді, підготовку 
висококваліфікованих робітників та з нагоди 30-річчя Вищого професійного 
училища № 25 міста Хмельницький САВЧУК Наталії Василівні, викладачу. 

2.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної роботи та з 
нагоди Дня працівника соціальної сфери: 
БЕЛЬСЬКОМУ 
Віталію Миколайовичу 

– головному державному інспектору відділу нагляду 
на виробництві і на об’єктах підвищеної небезпеки 
Управління Держпраці в області 

   

ВОЛКОВИНСЬКІЙ  
Антоніні Анатоліївні 

– начальнику фінансово-економічного відділу – го-
ловному бухгалтеру Віньковецького об’єднаного 
управління Пенсійного фонду України в області 

   

КОВАЛЬЧУК  
Катерині Василівні 

– головному спеціалісту фінансового відділу управ-
ління соціального захисту населення Хмельницької 
районної державної адміністрації 

   

КОЛЕСНІК  
Ользі Василівні 

– головному спеціалісту відділу контролю правиль-
ності призначення пенсій на спеціальних умовах 
управління пенсійного забезпечення Головного уп-
равління Пенсійного фонду України в області 

   

ЛЕБЕДЮКУ  
Максиму Володимировичу 

– начальнику відділу представництва інтересів Фон-
ду у судах та інших органах юридичного управ-
ління Головного управління Пенсійного фонду 
України в області 

   

МЕЛЬНИКУ  
Юрію Ярославовичу 

– начальнику відділу контрольно-ревізійної роботи 
та аудиту управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в області 

   

МЕХЕДІ 
Тетяні Романівні 

– директору Хмельницького міського центру зайня-
тості  

   

ОСІЙЧУК  
Наталії Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу обслуговування 
громадян управління Пенсійного фонду України у 
м. Хмельницький 

   

РОМАНЮК 
Тетяні Василівні 

– головному державному інспектору відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових актів Управління 
Держпраці в області 

   

СИДОРЧУК  
Інні Василівні 

– начальнику Славутського відділу з питань призначення 
та перерахунку пенсій Славутського об’єднаного управ-
ління Пенсійного фонду України в області 

   

СМІРНОВІЙ 
Світлані Михайлівні 

– заступнику начальника відділу з питань персоналу 
та правового забезпечення управління соціального 
захисту пільгових категорій громадян та з питань 
персоналу Департаменту соціального захисту на-
селення обласної державної адміністрації 
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2.3. За сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
зразкову військову дисципліну та з нагоди 20-ї річниці створення військової 
частини А4239 військовослужбовцям: 

ДАНИЛЮКУ 
Юрію Анатолійовичу 

– старшому прапорщику, сержанту з матеріального 
забезпечення польового вузла зв’язку  

   

МІЩУКУ 
Олександру Олександровичу 

– сержанту, артисту першої категорії оркестру 

   

РУДНИЦЬКІЙ 
Ірині В’ячеславівні 

– старшому солдату, механіку апаратної станції по-
льового вузла зв’язку  

   

2.4. За особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територі-
альної цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з на-
годи 25-ї річниці створення військової частини 3053 Національної гвардії 
України ШТАНЬКУ Денису Володимировичу, старшому лейтенанту, заступ-
нику командира 2-ї стрілецької роти по роботі з особовим складом. 

2.5. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

БОРТНІЧУКУ 
Степану Карповичу 

– артисту драми, провідному майстру сцени обласного 
академічного музично-драматичного театру імені 
М. Старицького, заслуженому артисту України 

   

ЩЕСНЯК 
Наталії Леонідівні 

– бібліотекарю 1-ї категорії відділу мистецтв обласної 
бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка  

   

2.6. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня 
автомобіліста і дорожника: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛОЧИСЬКТРАНС” 

(КЕРІВНИК СМУТНІЦЬКИЙ ВАЛЕРІЙ ЙОСИПОВИЧ) 
 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ТОВАРИСТВА З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ЧЕМЕРОВЕЦЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПІДПРИЄМСТВО 16847”  
(ДИРЕКТОР ГОЛОВАТИЙ МИКОЛА ДМИТРОВИЧ) 

   

ГНИДЮКУ 
Петру Івановичу 

– начальнику Служби автомобільних доріг в області 

   

ГРИЦЮКУ  
Миколі Васильовичу 

– машиністу навантажувача філії “Шепетівська дорож-
ньо-експлуатаційна дільниця” дочірнього підприємст-
ва “Хмельницький облавтодор” 

   

ГУЦУ 
Юрію Олександровичу 

– водію Служби автомобільних доріг в області 

   

КАПІТАНУ 
Олександру Анатолійовичу 

– лейтенанту поліції, інспектору роти № 4 батальйону 
управління патрульної поліції у місті Хмельницький  
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КАРАЧКУ  
Івану Дмитровичу 

– начальнику філії “Летичівська дорожньо-експлуа-
таційна дільниця” дочірнього підприємства “Хмель-
ницький облавтодор” 

   

КОНДРАТЮКУ  
Ігорю Борисовичу 

– приватному перевізнику, м. Старокостянтинів 

   

КУЛЬБІДЮКУ 
Анатолію Миколайовичу 

– трактористу філії “Новоушицький райавтодор” дочір-
нього підприємства “Хмельницький облавтодор” 

   

ЛЮЛЬКУ 
Миколі Івановичу 

– старшому водію приватного підприємства “Авто-
Експерт”, м. Хмельницький 

   

МИШЕНЮК 
Людмилі Василівні 

– касиру квитковому Старокостянтинівської автостанції 
товариства з обмеженою відповідальністю “Хмель-
ницьктранс” 

   

МУЛЬСЬКОМУ  
Анатолію Володимировичу 

– старшому сержанту поліції, поліцейському-водію від-
ділення забезпечення автотранспортом центру обслу-
говування підрозділів Головного управління Націо-
нальної поліції в області

   

ОРЖЕХОВСЬКОМУ 

Володимиру Броніславовичу 
– приватному перевізнику, м. Городок 

   

ПАЛАМАРЧУКУ 
Віктору Анатолійовичу 

– директору Хмельницького комунального підприємст-
ва “Електротранс” 

   

ПОЦІЛУЙКУ  
Руслану Васильовичу 

– приватному перевізнику, м. Шепетівка 

   

РЕГЕШІ  
Івану Миколайовичу 

– водію автобуса приватного перевізника, м. Деражня 

   

СВАРНИКУ 
Анатолію Миколайовичу 

– директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Авторейс”, м. Кам’янець-Подільський 

   

СІДОРЕНКУ  
Ігорю Олександровичу 

– водію автобуса дочірнього підприємства “Верон” 
приватного підприємства “Подільська Нива”, м. Кам’я-
нець-Подільський 

   

2.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
соціально-економічний розвиток Чемеровецького району та з нагоди 60-річчя 
від дня народження БОДНАРУ Миколі Володимировичу, директору товариства 
з обмеженою відповідальністю “П’ятничанське”. 

2.8.За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня заліз-
ничника ГОЛОВАТІЙ Олені Миколаївні, завідувачу каси квиткової виробничого 
підрозділу вокзал станції Хмельницький філії “Пасажирська компанія” пуб-
лічного акціонерного товариства “Українська залізниця”. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


