
 
 
 

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 сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток сільськогосподарської галузі області та з нагоди Дня працівників 
сільського господарства: 

за підсумками роботи: 

у номінації “Краще господарство в галузі рослинництва”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ПОДІЛЬСЬКИЙ БРОЙЛЕР”,  
с. Воробіївка Дунаєвецького району 

у другій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“АГРОФІРМА “ОБРІЙ”,  
с. Голосків Летичівського району 

у номінації “Краще господарство в галузі тваринництва”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “МАЇСС”,  
с. Копистин Хмельницького району 
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у другій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“КУНІВСЬКЕ”,  
с. Кунів Ізяславського району 

у номінації “Краще багатогалузеве господарство”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АГРАРНА КОМПАНІЯ – 2004”, 
с. Лісоводи Городоцького району 

у другій групі районів 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ІМ. ШЕВЧЕНКА, 

с. Копачівка Деражнянського району 

у номінації “Краще підприємство харчової та переробної промисло-
вості”: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“СТАРОКОСТЯНТИНІВЦУКОР”, 
м. Старокостянтинів 

у номінації “Краще фермерське господарство середнього та малого 
бізнесу”: 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “КОЛОС-АГРО”, 
с. Оринин Кам’янець-Подільського району 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “КУНЧАНСЬКЕ” 
с. Кунча Теофіпольського району 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “МЕРКУРІЙ АГРО”,  
с. Кульчини Красилівського району 

у номінації “Краща сімейна ферма”: 

ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ “ДЗЕРЖИНСЬКИЙ”,  
с. Кіпчинці Полонського району 

за найвищі показники в галузі сільськогосподарського виробництва: 

у першій групі районів: 

І місце – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІ місце – ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІІ місце – СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН 
   

у другій групі районів: 

І місце – ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІ місце – ВІНЬКОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
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ІІІ місце – БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН 
   

 

БОДНАРОВСЬКОГО  
Олега Миколайовича 

– головного інженера товариства з обмеженою від-
повідальністю “Грінлайн Агрогруп”, с. Вербка Му-
рована Ярмолинецького району 

   

БОЛЮХА  
Сергія Дмитровича 

– головного агронома північного регіону Корпорації 
“СВАРОГ ВЕСТ ГРУП”, с. Судилків Шепетівсько-
го району 

   

БЕРЕКЕЦА 
Віктора Антоновича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Голозубинецьке”, с. Голозубинці Дунає-
вецького району 

   

ГАВРИЛЮКА  
Дмитра Леонідовича 

– тракториста фермерського господарства “Кунчан-
ський”, с. Кунча Теофіпольського району 

   

ГАПОНЮКА  
Олексія Васильовича 

– тракториста товариства з обмеженою відповідаль-
ністю сільськогосподарське підприємство “Агрос-
Віста”, с. Сахнівці Ізяславського району 

   

ДЕЛІТУ 
Олександра Івановича 

– заступника голови фермерського господарства “Ко-
будь”, с. Берегелі Старокостянтинівського району 

   

ЗІНКЕВИЧА  
Віталія Васильовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю Агрофірма “Проскурів”, с. Розсоша Хмель-
ницького району 

   

ЄВДОКІМОВА  
Володимира Михайловича 

– голову фермерського господарства “Берегиня”, 
с. Глібів Новоушицького району 

   

КЕЛЮХ  
Наталію Сергіївну 

– комірника сільськогосподарського кооперативу “Ула-
шанівський”, с. Улашанівка Славутського району 

   

КОМАРНІЦЬКОГО  
Володимира Івановича 

– голову фермерського господарства “Колос-Агро”, 
с. Оринин Кам’янець-Подільського району 

   

КОМІСАРУКА  
Сергія Васильовича 

– начальника відділу агропромислового розвитку 
Полонської районної державної адміністрації 

   

КУТОВУ  
Любов Олексіївну 

– доярку товариства з обмеженою відповідальністю 
“Маяк”, с. Денисівка Білогірського району 

   

МИХАЙЛОВУ 
Людмилу Миколаївну 

– заступника декана інженерно-технічного факуль-
тету з навчальної роботи Подільського державного 
аграрно-технічного університету 

   

ПРАВУКА 
Руслана Леонідовича 

– провідного агронома товариства з обмеженою від-
повідальністю “Енселко Агро”, с. Сахнівці Воло-
чиського району 

   

РУБАНА  
Сергія Аполінаровича 

– тракториста товариства з додатковою відповідаль-
ністю “Городоцьке”, м. Городок 

   

РУДЕНЬКОГО  
Ігоря Петровича 

– головного агронома приватного підприємства “Ук-
раїна-Агро-2С”, с. Теремківці Чемеровецького району 

   

СЛОБОДЕНЮКА  
Олександра Васильовича 

– директора приватної агрофірми “Олена”, с. Орі-
хівка Старокостянтинівського району 
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СТЕЛЬМАХА 
Володимира Аполінарійовича 

– провідного агронома товариства з обмеженою від-
повідальністю “Енселко Агро”, с. Вівся Чемеро-
вецького району 

   

ЦВІГУН 
Інну Анатоліївну 

– професора, завідувача кафедри інформаційних тех-
нологій Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету 

   

ЧАПАЯ 
Валерія Олександровича 

– директора навчально-виробничого центру “Поділ-
ля” Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

   

ШМОРГУНА  
Сергія Михайловича 

– механіка товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Летичів Агро”, с  Згарок Деражнянського 
району 

   

ЮР’ЄВА  
Сергія Миколайовича 

– керуючого дільницею (механізованого загону) то-
вариства з обмеженою відповідальністю “Енселко 
Агро”, с. Глушківці Ярмолинецького району 

   

ЯВОРОВСЬКУ  
Марію Василівну 

– оператора машинного доїння товариства з обме-
женою відповідальністю “Сільськогосподарський 
кооператив “Промінь”, с. Мала Клітна Красилів-
ського району 

   

ЯРОВУ  
Марію Володимирівну 

– старшого менеджера відділу соціальної політики 
товариства з обмеженою відповідальністю “Енсел-
ко Агро”, с. Руда Кам’янець-Подільського району 

   

ЯЦЮКА  
Олександра Сергійовича 

– завідувача господарства товариства з обмеженою 
відповідальністю “Промінь”, с. Суслівці Летичів-
ського району 

   

1.2. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особис-
тий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності дер-
жави в зоні проведення антитерористичної операції БОДНАРЧУКА Володимира 
Анатолійовича, майора податкової міліції, старшого інспектора з особливих 
доручень відділу по роботі з персоналом Головного управління ДФС в області. 

1.3. За сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забезпечення слу-
хової, трудової та соціальної реабілітації нечуючих інвалідів та з нагоди 80-ї 
річниці створення обласної організації Українського товариства глухих 
АДАМЧУКА Миколу Степановича, голову обласної організації. 

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня праців-
ників радіо, телебачення та зв’язку: 
ВАВІЛОВА 
Миколу Степановича 

– водія товариства з обмеженою відповідальністю 
“ІНТЕРТЕЛЕКОМ” у місті Хмельницький та Хмель-
ницькій області 

   

ВЛАСЮКА  
Сергія Васильовича 

– головного енергетика товариства з обмеженою від-
повідальністю “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” у місті Хмель-
ницький та Хмельницькій області 

   

ДУБЛЯНКО  
Тетяну Вікторівну 

– журналіста товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Продюсерський центр “Ексклюзив”, м. Хмель-
ницький 
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ЗАХАРЧЕНКА  
Максима Ігоровича 

– оператора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Новини 24 години” “News One”, м. Хмель-
ницький 

   

ЛЯМЦЯ 
Василя Степановича 

– інженера-енергетика товариства з обмеженою від-
повідальністю “ІНТЕРТЕЛЕКОМ” у місті Хмель-
ницький та Хмельницькій області 

   

НІКОЛАЄВУ  
Інну Григорівну 

– режисера 2-ї категорії відділу оперативної інфор-
мації та хроніки творчого виробничого об’єднання 
телевізійних новин філії публічного акціонерного 
товариства “Національна суспільна телерадіоком-
панія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр” 

   

1.5. За багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення 
споживачів гідрометеорологічною інформацією та з нагоди Дня працівників 
гідрометеорологічної служби працівників Хмельницького обласного центру з 
гідрометеорології: 
ЛІЩУК 
Катерину Філімонівну 

– техніка-аеролога І категорії аерологічної станції 
Шепетівка 

   

МОСТОВУ 
Ліну Павлівну 

– техніка-метеоролога об’єднаної гідрометеорологіч-
ної станції Хмельницький 

   

ШКАБАРУ  
Віталія Федоровича 

– техніка-агрометеоролога ІІ категорії метеорологіч-
ної станції Ямпіль 

   

1.6. За мужність і самовідданість виявлені у боротьбі з фашизмом у роки 
Другої світової війни (1941-1945), багаторічну самовіддану працю, особистий 
внесок у розвиток сільського господарства Старосинявського району та з 
нагоди 95-річчя від дня народження КУПЧИШИНА Михайла Івановича, ветерана 
праці та війни, жителя с. Теліжинці Старосинявського району. 

1.7. За вагомий внесок у розвиток міжнаціональної культурної україн-
сько-азербайджанської співпраці, дослідження та популяризацію наукової 
діяльності українського вченого, педагога-бібліографа, фольклориста О. Багрія 
на теренах Азербайджану та з нагоди 125-річчя від дня народження О. Багрія 
МУСТАФАЄВА НАМАЗАЛІ АСКЕР ОГЛУ, Голову Громадського Об’єднання “Роз-
виток і Мир”, автора проекту Громадського Об’єднання “Азербайджан та 
наукова спадщина О.В. Багрія”, м. Баку, Азербайджанська Республіка. 

1.8. За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, ва-
гомий особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва та 
з нагоди 90-річчя від дня народження АНДРІЙЧУКА Михайла Омеляновича, 
члена Національної спілки художників України, м. Хмельницький. 

1.9. За багаторічну сумлінну працю в електроенергетичній галузі, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від 
дня народження БАЛІЦЬКОГО Володимира Анатолійовича, директора Хмель-
ницького ремонтно-експлуатаційного центру департаменту ресурсного за без-
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печення відокремленого підрозділу “Південно-Західна електроенергетична си-
стема” державного підприємства “Національна енергетична компанія “Укр-
енерго”. 

1.10. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 80-ї річ-
ниці заснування Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 
працівників обласної бібліотеки: 

БОГДАНОВУ  
Олену Григорівну 

– заступника директора з господарської роботи 

   

ГУМЕНЮК  
Раїсу Миколаївну 

– бібліотекаря І категорії 

   

СУХОВІРСЬКУ  
Олену Андріївну 

– провідного бібліотекаря 

   

 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток сільськогосподарської галузі області та з нагоди Дня працівників сіль-
ського господарства: 
АНТОЩУКУ  
Валерію Васильовичу 

– трактористу сільськогосподарського кооперативу 
ім. Щорса, с. Ладиги Старокостянтинівського ра-
йону 

   

БРУХНУ  
Борису Івановичу 

– головному агроному селянсько-фермерського го-
сподарства “Пролісок”, с. Зяньківці Деражнян-
ського району 

   

ВАСИЛЬЧУКУ  
Сергію Петровичу 

– голові фермерського господарства “Обрій”, с. Ве-
ликий Правутин Славутського району 

   

ВУСУ 
Ігорю Анатолійовичу 

– шоферу товариства з обмеженою відповідальністю 
“Козацька долина 2006”, с. Вихрівка Дунаєвець-
кого району 

   

ГАНАХУ  
Михайлу Михайловичу 

– головному агроному Старосинявської філії при-
ватного акціонерного товариства “Райз – Максим-
ко”, с. Паплинці Старосинявського району 

   

ДАВЛАТОВУ 
Сергію Хабібулловичу 

– головному лікарю ветеринарної медицини фермер-
ського господарства “Кобудь”, с. Берегелі Старо-
костянтинівського району 

   

ЗАВАДИЧУ  
Олександру Олександровичу 

– механізатору селянсько-фермерського господар-
ства “Ранок”, с. Волудринці Ярмолинецького ра-
йону 

   

КАЛАСЮКУ  
Павлу Сергійовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського ви-
робництва сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю виробнича фірма “Гу-
менецьке”, с. Гуменці Кам’янець-Подільського району
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КИСЛОМУ  
Олександру Дмитровичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського това-
риства з обмеженою відповідальністю “Агрофірма 
– Обрій”, с. Голосків Летичівського району 

   

КРАВЧУКУ  
Сергію Івановичу 

– голові фермерського господарства “Новосинявське”, 
с. Нова Синявка Старосинявського району 

   

КУПРАТОМУ  
Олександру Миколайовичу 

– трактористу-механізатору сільськогосподарського 
товариства з обмеженою відповідальністю “Шумо-
вецьке”, с. Шумівці Хмельницького району 

   

КУХАРЧУК  
Галині Семенівні 

– доярці товариства з обмеженою відповідальністю 
науково-виробнича агрофірма “Перлина Поділля”, 
смт Білогір’я 

   

ЛІСНИЧІЙ  
Ніні Іванівні 

– свинарці тваринницької ферми фермерського го-
сподарства “СОВА І П”, с. Гайдайки Волочиського 
району 

   

ОЛЬШИЦЬКОМУ  
Івану Васильовичу 

– головному агроному товариства з обмеженою від-
повідальністю “Агрофірма ім. В.Д. Слободяна”, 
с. Іванківці Городоцького району 

   

ОСАДЧУКУ  
Василю Яковичу 

– трактористу-машиністу товариства з обмеженою 
відповідальністю “Житниця – Поділля”, с. Щиборівка 
Красилівського району 

   

ПЕТРОВУ  
Миколі Миколайовичу 

– водію автотранспортних засобів товариства з обме-
женою відповідальністю “Енселко Агро”, с. Зіньків 
Віньковецького району 

   

ПШИБЕЛЬСЬКОМУ  
Руслану Броніславовичу 

– директору товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Лани Віньковеччини”, смт Віньківці 

   

САПУНУ  
Миколі Івановичу 

– трактористу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Промінь Поділля”, с. Песець Новоушиць-
кого району 

   

СЕНИШЕНУ  
Сергію Володимировичу 

– зоотехніку приватного підприємства “АВС-Агро”, 
с. Кугаївці Чемеровецького району 

   

СКРИМСЬКОМУ  
Руслану Францовичу 

– голові фермерського господарства “Колос”, м. По-
лонне 

   

СТАДНІЙЧУКУ  
Роману Миколайовичу 

– трактористу-комбайнеру товариства з обмеженою 
відповідальністю “Україна 2001”, смт Теофіполь 

   

СТЕЦЮК 
Аллі Яківні 

– комірнику товариства з обмеженою відповідальніс-
тю “СВАТ Городищенське”, с. Городище Шепетів-
ського району 

   

СТОПКАНЮ  
Володимиру Степановичу 

– трактористу-машиністу товариства з обмеженою 
відповідальністю “Адамівка Агро”, с. Адамівка Вінь-
ковецького району 

   

ЧОРНОМУ 
Віталію Миколайовичу 

– трактористу-машиністу товариства з обмеженою 
відповідальністю “Енселко Агро”, с. Руда Кам’я-
нець-Подільського району 

   

ЯЩУКУ  
Івану Олександровичу 

– бригадиру товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Христівка”, с. Христівка Ізяславського району 
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2.2. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особис-
тий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності дер-
жави в зоні проведення антитерористичної операції ГАМОЛОВУ Андрію Воло-
димировичу, підполковнику податкової міліції, завідувачу сектору активних 
заходів оперативного управління Головного управління ДФС в області. 

2.3. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток культури Летичівського району та з нагоди 50-ти 
річчя від дня створення хору КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО ХОРУ “ЛЕТИЧ” КОМУ-
НАЛЬНОЇ УСТАНОВИ “ЛЕТИЧІВСЬКИЙ БУДИНОК КУЛЬТУРИ” 

2.4. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток машинобудівної галузі Хмельниччини та з на-
годи 60-річчя від дня народження ГОЛОВНІ Станіславу Йосиповичу, генераль-
ному директору товариства з обмеженою відповідальністю “Завод “АТОНМАШ”. 

2.5. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня 
народження СЕМЕНОВІЙ Ганні Олексіївні, жительці с. Бубнівка Волочиського 
району. 

2.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я району та з нагоди 70-ї річниці 
від дня заснування Шепетівської центральної районної лікарні ВОЛЯНСЬКІЙ 
Наталії Володимирівні, головній сестрі медичній адміністративно-управлін-
ського персоналу. 

2.7. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня пра-
цівників радіо, телебачення та зв’язку: 
БОСЕНКУ  
Олегу Олександровичу 

– випусковому редактору технічного відділу до-
чірнього підприємства “Дитяче Телевізійне Агент-
ство” 33 канал, м. Хмельницький 

   

ГАВРИЛЮКУ  
Андрію Віталійовичу 

– режисеру 1-ї категорії відділу оперативної інфор-
мації та хроніки творчого виробничого об’єднання 
телевізійних новин філії публічного акціонерного 
товариства “Національна суспільна телерадіоком-
панія України” “Хмельницька регіональна дирекція 
“Поділля-центр” 

   

КОВАЛЬЧУКУ  
Глібу Сергійовичу 

– монтажеру технічного відділу дочірнього підпри-
ємства “Дитяче Телевізійне Агентство” 33 канал, 
м. Хмельницький 

   

ШУМІКУ  
Віталію Леонідовичу 

– ефірному редактору товариства з обмеженою від-
повідальністю “Продюсерський центр “Ексклюзив”, 
м. Хмельницький 

   

2.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток цукрової галузі Хмельниччини та з нагоди 70-річчя 
від дня народження СПІВАКУ Михайлу Петровичу, технічному директору 
товариства з обмеженою відповідальністю “Старокостянтинівцукор”, м. Старо-
костянтинів. 
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2.9. За сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 80-ї річниці 
заснування Хмельницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 
працівникам обласної бібліотеки: 

ПАВЛОВИЧУ  
Якову Мар’яновичу 

– провідному художнику 

   

СИТЮК  
Людмилі Іванівні 

– провідному бібліотекарю 

   

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 
 


