
 
 
 
Про нагородження Почесною грамо-
тою та Подякою обласної державної 
адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, 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 ли-
стопада 2013 року за № 80/1914: 

1. Нагородити Почесною грамотою обласної державної адміністрації з 
врученням цінного подарунка кожному: 

1.1. За активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру 
допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 
АРГУНОВУ 
Катерину Геннадіївну 

– волонтера громадської організації “Мистецька 
сотня “Гайдамаки”, м. Старокостянтинів 

 

БЕЗНОСЮК 
Ольгу Олександрівну 

– викладача Красилівської дитячої музичної школи 
по класу скрипки, волонтера громадської органі-
зації “Творча сотня “Рух до перемоги”, м. Красилів

 

БЕРЛІНСЬКУ 
Тетяну Григорівну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

ВАРГАТУ 
Аллу Володимирівну 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ”, м. Хмельницький 

 

КЛІЩА 
Віктора Васильовича 

– волонтера громадської організації “Громадянська 
оборона Хмельниччини”, м. Хмельницький 

 

КОШЕЛЮК 
Тамару Павлівну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький

 

КРУТЬ 
Марину Валеріївну 

– волонтера громадської організації “Мистецька сот-
ня “Гайдамаки”, м. Хмельницький 
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СОЧНЄВА 
Дениса Юрійовича 

– волонтера Подільського молодіжного культурного 
об’єднання “У майбутнє через культуру”, м. Хмель-
ницький

 

ХАРЧЕНКА 
Артема Васильовича 

– волонтера громадської організації “Мистецька 
сотня “Гайдамаки”, м. Старокостянтинів 

 

ЦИМБАЛА 
Ігоря Олексійовича 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

 

ЧОРНОКОНЬ 
Вікторію Олександрівну

– волонтера проекту “Підземелля Меджибізького 
замку”, м. Хмельницький 

 

1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у спра-
ву зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
БРИЦЬКУ  
Марину Валеріївну 

– молодшого радника юстиції, прокурора відділу ор-
ганізаційного та правового забезпечення прокура-
тури області

 

ВІТРУКА  
Вадима Володимировича 

– молодшого радника юстиції, заступника керівника 
Шепетівської місцевої прокуратури області  

   

КОМАРА  
Івана Васильовича 

– радника юстиції, керівника Шепетівської місцевої 
прокуратури області 

 

МУШИНСЬКОГО  
Валерія Васильовича 

– старшого радника юстиції, начальника відділу на-
гляду за додержанням законів органами, які ведуть 
боротьбу з організованою злочинністю, управління 
нагляду у кримінальному провадженні прокура-
тури області

 

ОЛОШИНЕЦЬ  
Марію Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу матеріально-техніч-
ного забезпечення та соціально-побутових потреб 
прокуратури області 

 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників статистики працівників Головного управління статистики в 
області: 
БЕСЧАСТНУ 
Галину Альбертівну 

– начальника відділу аналізу даних демографічної та 
соціальної статистики 

   

ЛІСОВУ 
Лесю Іванівну 

– начальника відділу публікаційної та інформаційно-
аналітичної роботи управління поширення інфор-
мації та комунікацій 

 

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

БОЙКА 
Михайла Дмитровича 

– депутата обласної ради VII скликання, керівника 
фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання 
“Батьківщина” 

 

БОЙЧУКА  
Руслана Дмитровича 

– члена виконавчого комітету Славутської міської 
ради 
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БРОВЧЕНКА 
Сергія Сергійовича 

– старосту сіл Ялинівка, Вербка, Лісо-Березівка, Мо-
скалівка, Новомиколаївка, Розсохувата Летичівської 
об’єднаної територіальної громади 

 

ГРАЧ 
Тетяну Петрівну 

– консультанта відділу фінансово-господарського за-
безпечення виконавчого апарату обласної ради 

 

ГРИНЧУКА  
Олександра Олександровича 

– заступника селищного голови з питань діяльності 
виконавчих органів Новоушицької селищної ради 

 

ДРАЛЮКА 
Миколу Івановича 

– депутата обласної ради VII скликання, голову пос-
тійної комісії обласної ради з питань охорони здо-
ров’я, праці та соціального захисту населення

 

ІВАНОВУ 
Оксану Віталіївну 

– начальника відділу з питань документального за-
безпечення, протокольної роботи та звернень гро-
мадян виконавчого апарату обласної ради

 

КЛІМОВУ 
Оксану Михайлівну 

– заступника Волочиського міського голови 

 

НІЩЕНКО 
Ганну Степанівну 

– бухгалтера Сатанівської селищної ради 

 

ОВЧАРА  
Івана Васильовича 

– заступника голови Старокостянтинівської районної 
ради 

 

ОЛІЙНИК 
Наталію Василівну 

– старосту Миньковецького старостинського округу 
Дунаєвецької міської об’єднаної територіальної гро-
мади 

 

САВЧУКА 
Олександра Петровича 

– депутата обласної ради VII скликання, голову пос-
тійної комісії обласної ради з питань законності, 
протидії корупції, регламенту, депутатської діяль-
ності та місцевого самоврядування 

 

СЛОБОДЯНА 
Олександра Станіславовича

– депутата обласної ради VII скликання, голову пос-
тійної комісії обласної ради з питань децентралі-
зації, регіонального розвитку та комунальної влас-
ності 

 

СМАРУНЯ 
Сергія Аскольдовича 

– старосту Криштопівського старостинського округу 
Війтовецької селищної ради 

 

ШЕМАНСЬКУ 
Ілону Іванівну 

– начальника відділу економіки, торгівлі та інвес-
тицій Летичівської селищної ради 

 

ЮРЕЙКО 
Оксану Олексіївну 

– старосту Великожванчицького старостинського ок-
ругу Дунаєвецької міської об’єднаної територіаль-
ної громади

 

ЯЩУК  
Інну Петрівну 

– депутата обласної ради VII скликання, голову пос-
тійної комісії обласної ради з питань освіти, науки, 
культури, молодіжної політики, спорту і туризму 
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1.5. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 25-ї річниці 
заснування Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівників академії: 
ДОБРОВОЛЬСЬКОГО  
Андрія Борисовича 

– підполковника, доцента кафедри інженерного забез-
печення та технічних засобів охорони кордону 

 

МІНІХА  
Сергія Анатолійовича 

– майора, начальника відділення рухомих засобів ін-
формаційно-телекомунікаційних систем 

 

ОЛОШИНЦЯ  
Руслана Миколайовича 

– прапорщика, начальника лабораторії кафедри за-
гальновійськових дисциплін 

 

ШИМКОВА  
Сергія Леонідовича 

– старшого прапорщика, начальника відділення забез-
печення навчального процесу польового центру за-
безпечення навчального процесу 

 

1.6. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди Дня працівників суду: 
БІЛОНОЖКО 
Наталію Юріївну 

– помічника судді Городоцького районного суду 

 

БОБРІВНИК  
Валентину Іванівну 

– заступника керівника апарату Полонського район-
ного суду  

 

БОДНАР  
Ярославну Василівну 

– секретаря судового засідання Кам’янець-Поділь-
ського міськрайонного суду 

 

БОНДАРЕНКО 
Надію Володимирівну 

– секретаря Славутського міськрайонного суду 

 

БОРИКІНУ  
Людмилу Василівну 

– секретаря судового засідання Старокостянтинів-
ського районного суду 

   

ВЕРСТЮК 
Тетяну Василівну 

– секретаря судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ДУБІНУ 
Наталію Юріївну 

– секретаря судових засідань відділу забезпечення 
розгляду адміністративних справ Хмельницького 
окружного адміністративного суду 

 

МАРТИНЮК  
Ірину Василівну 

– старшого секретаря Ізяславського районного суду  

 

МАТІЯШ 
Ольгу Анатоліївну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

ОГОРОДНІКА 
Дмитра Віталійовича 

– начальника відділу служби судових розпорядників 
Апеляційного суду Хмельницької області  

 

ПОТРАВНОГО 
Ігоря Святославовича 

– секретаря судових засідань Хмельницького міськ-
районного суду 

 

СУСЛЯК  
Валентину Вікторівну 

– секретаря Дунаєвецького районного суду  
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ЧОВГАНА 
Дмитра Васильовича 

– помічника судді Хмельницького окружного адміні-
стративного суду 

 

1.7. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

БОНДАРЯ  
Василя Андрійовича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Хмельницький 

   

ВОЙТИК  
Тадеуша Дем’яновича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Маліївці Дунаєвецького району 

 

ВОЛОХОВСЬКОГО  
Івана Васильовича 

– ветерана Державної пожежної охорони, м. Кам’я-
нець-Подільський 

 

ГОРБАТЮКА  
Леоніда Францовича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Подолянське Віньковецького району 

 

ГОРДЄЄВА  
Михайла Вікторовича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Цвітоха Славутського району 

 

ДРЕУС  
Світлану Іванівну 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Шепетівка 

 

МАРТИНОВИЧА 
Григорія Степановича 

– учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Хмельницький 

 

1.8. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

працівників публічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго”: 

ЗАДОЯНЧУКА  
Василя Васильовича 

– головного інженера Чемеровецького району елек-
тричних мереж  

 

ЛУЦІВА  
Петра Денисовича 

– заступника директора технічного з енергоаудиту 

 

СЕРВЕТНИКА  
Михайла Петровича 

– майстра виробничої дільниці з експлуатації засобів 
обліку Красилівського району електричних мереж 

 

працівників відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна електрич-
на станція” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча 
компанія “Енергоатом”: 
ДЕМИДЮКА  
Віктора Андрійовича  

– заступника генерального директора з кадрів і соці-
ального розвитку 

 

МІЩЕНКА  
Дмитра Валерійовича 

– заступника начальника підрозділу по роботі з персо-
налом енергоатомного підрозділу 
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працівників відокремленого підрозділу “Південно-західна електроенер-
гетична система” державного підприємства “Національна енергетична ком-
панія “Укренерго”: 
МИКИТЮКА  
Сергія Івановича 

– провідного інженера з релейного захисту і електро-
автоматики ПС-330 кВ “Хмельницька” департамен-
ту електричних підстанцій 

 

МУЖИЛА  
Богдана Олеговича 

– водія автотранспортних засобів (автовишки 10 т) 
групи транспортного забезпечення Хмельницького 
ремонтно-експлуатаційного центру департаменту 
ресурсного забезпечення 

 

1.9. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди Дня Збройних Сил України: 
ВОЗНЕНКА  
Геннадія Петровича 

– працівника Збройних Сил України, провізора аптеки 
військової частини А2339 

 

ГОГЕНДОРФА  
Андрія Михайловича 

– капітана, начальника інженерної служби військової 
частини А2300 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738 

 

ГРИНЯ  
Віталія Олександровича 

– старшого лейтенанта, офіцера відділення морально-
психологічного забезпечення військової частини 
А4239

 

ЗАЦНОГО  
Віталія Володимировича 

– підполковника, начальника відділення організації 
охорони, патрульно-постової служби, розшуку та 
діяльності Військової служби правопорядку в гарні-
зонах Хмельницького зонального відділу Військової 
служби правопорядку 

 

КОЗАКА  
Тараса Павловича 

– старшого сержанта, старшого інструктора відділен-
ня розмінування загону розмінування військової 
частини А2641

 

КОЗАКОВА  
Віктора Євгеновича 

– старшого сержанта, командира інженерно-сапер-
ного відділення інженерно-саперного взводу інже-
нерно-саперної роти військової частини А3479 без-
посереднього підпорядкування військовій частині 
А2738 

 

КРИЖАНІВСЬКОГО  
Олександра Володимировича

– підполковника, начальника відділення військової 
інспекції безпеки дорожнього руху Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку

 

КУХАРЕНКА  
Миколу Валерійовича 

– солдата, стрільця взводу охорони роти охорони 
військової частини А3808 

   

МЕЛЬНИКА 
Анатолія Миколайовича  

– капітана, начальника інженерної служби військової 
частини А3013 

 

ПРИШКА  
Дмитра Анатолійовича 

– старшого сержанта, заступника командира групи 
спеціального призначення роти спеціального при-
значення загону спеціального призначення військо-
вої частини А0553 
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ТРИГУБА  
Валентина Володимировича 

– майора, старшого офіцера представництва замов-
ника № 4277 

 

ШАТУРСЬКОГО  
Анатолія Миколайовича 

– старшого лейтенанта, начальника квартирно-експлуа-
таційної служби військової частини А4239 

   

1.10. За сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
зразкову військову дисципліну та з нагоди Дня Сухопутних військ України 
військовослужбовців військової частини А4239: 

МЕЛЬНИКА  
Олександра Леонідовича 

– підполковника, заступника командира з тилу – на-
чальника тилу 

 

ФІЛЯКА  
Ярему Івановича 

– капітана, заступника начальника тилу 

 

1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток архівної справи та з нагоди Дня працівників архівних 
установ працівників Державного архіву області: 

ЗАВЕРУХУ 
Надію Яківну 

– архівіста І категорії відділу інформування Націо-
нального архівного фонду та діловодства 

 

ЛЯХ  
Галину Василівну 

– начальника відділу обліку та довідкового апарату 

 

1.12. За вагомий внесок у просвітницьку та виховну роботу серед молоді 
області, збереження історичної спадщини, популяризацію українських тради-
цій та з нагоди 25-річчя відновлення Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
на Хмельниччині: 

МАЦЬКА 
Віталія Петровича 

– почесного голову Хмельницького обласного об’єд-
нання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені 
Тараса Шевченка, м. Хмельницький 

 

ЦИМБАЛЮКА 
Михайла Петровича 

– просвітянина, члена Національних спілок журналіс-
тів та письменників України, м. Хмельницький 

   

1.13. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у 
забезпечення виконання рішень судів, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
працівників державної виконавчої служби КОТА Андрія Михайловича, голов-
ного державного виконавця відділу примусового виконання рішень Управ-
ління державної виконавчої служби Головного територіального управління 
юстиції в області. 

1.14. За вагомий внесок у справу захисту конституційних прав та свобод 
громадян, активну життєву позицію щодо патріотичного виховання молоді та з 
нагоди Дня вшанування ветеранів і пенсіонерів МВС та Національної поліції 
України КАТЕРИНЧУКА Олександра Григоровича, полковника запасу, представ-
ника Державної служби України у справах ветеранів війни та учасників АТО в 
області. 
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1.15. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, бездоганну службу та з нагоди 26-ї річниці Урядового фельд’єгер-
ського зв’язку України ГЛУШКА Ігоря Івановича, майора, старшого офіцера 
відділу УФЗ Держспецзв’язку у м. Хмельницький. 

1.16. За високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обо-
в’язків, вагомий особистий внесок у забезпечення і реалізацію державної полі-
тики у сфері безпеки на транспорті працівників Управління Укртрансбезпеки в 
області: 

ВАКАЛЮКА 
Олега Вікторовича 

– старшого державного інспектора відділу держав-
ного контролю та нагляду за безпекою на транс-
порті

 

ПАНЧУКА 
Сергія Віталійовича 

– заступника начальника відділу державного контро-
лю та нагляду за безпекою на транспорті 

 

1.17. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з на-
годи 55-ї річниці створення військової частини А0553 військовослужбовців: 
ГАРМАТЮКА  
Сергія Вікторовича 

– молодшого сержанта  

 

МИХАЛЬЦЕВИЧА  
Дмитра Дмитровича 

– старшого сержанта 

   

ПРИДАЧУКА  
Олександра Олексійовича

– старшого прапорщика 

 

ХОМ’ЯКА  
Миколу Олександровича 

– сержанта 

 

1.18. За вагомий внесок у розвиток громадського природоохоронного 
руху, організацію громадського екологічного контролю за дотриманням при-
родоохоронного законодавства та з нагоди 20-річчя Всеукраїнської екологічної 
ліги ВИГОВСЬКУ Тетяну Вікторівну, голову Наукової ради Хмельницького осе-
редку Всеукраїнської екологічної ліги. 

1.19. За активну громадську позицію, значний особистий внесок у попу-
ляризацію Хмельниччини та з нагоди 21-ї річниці створення громадської 
організації “Земляцтво “Хмельниччина”: 

КАПЛУНА  
Михайла Степановича 

– голову правління ради громадської організації 
“Земляцтво “Хмельниччина” 

 

КОЛЕСНИКА  
Миколу Петровича 

– заступника голови ради громадської організації 
“Земляцтво “Хмельниччина” 

 

НЕЛІПУ  
Дмитра Васильовича 

– завідувача кафедри державного управління філо-
софського факультету, доктора політичних наук, 
доцента Київського національного університету ім. 
Т. Шевченка
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1.20. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
Хмельниччини, нарощення промислового потенціалу і будівництва, розвиток 
сільськогосподарської галузі області та з нагоди 90-річчя від дня народження 
ТОВСТАНОВСЬКОГО Олександра Івановича, голову Хмельницького і Тернопіль-
ського облвиконкомів, першого заступника Міністра сільського господарства 
України у 1974-1985 роках. 

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

2.1. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у спра-
ву зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
БОНДАР  
Наталії Дмитрівні 

– раднику юстиції, прокурору відділу нагляду за до-
держанням законів територіальними органами полі-
ції при провадженні досудового розслідування та 
підтриманням державного обвинувачення управ-
ління нагляду у кримінальному провадженні про-
куратури області

   

ВІТЮКУ 
Євгену Олександровичу 

– юристу 2-го класу, прокурору Старосинявського 
відділу Старокостянтинівської місцевої прокура-
тури області 

 

ГАВРИЛЮК  
Ірині Олександрівні 

– раднику юстиції, прокурору відділу ювенальної 
юстиції прокуратури області 

 

ЛЕНЧИКУ  
Віктору Михайловичу 

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

   

ЯКУШКО  
Надії Анатоліївні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу 
процесуального керівництва при провадженні досу-
дового розслідування територіальними органами по-
ліції та підтримання державного обвинувачення уп-
равління нагляду у кримінальному провадженні 
прокуратури області

 

2.2. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, вагомий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 25-ї річниці 
заснування Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівникам академії: 
БАШНЯНИНУ  
Олегу Володимировичу 

– старшому викладачу кафедри загальновійськових 
дисциплін 

 

БІНЬКОВСЬКОМУ 
Олександру Анатолійовичу 

– доценту кафедри оперативного мистецтва 

 

ГРІЦАК  
Людмилі Іванівні 

– сержанту, командиру відділення друку друкарні ви-
давництва 

 

ТОМКІВУ  
Ігорю Орестовичу 

– доценту кафедри оперативного мистецтва 
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2.3. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди Дня працівників суду: 
БАЧКУ 
Андрію Миколайовичу 

– секретарю судових засідань відділу забезпечення 
розгляду адміністративних справ Хмельницького 
окружного адміністративного суду 

 

БОДНАР 
Альоні Петрівні 

– секретарю судових засідань Хмельницького міськ-
районного суду 

 

БОЙКО 
Анні Вадимівні 

– помічнику судді Деражнянського районного суду 

   

ВОЛОШИНІЙ 
Олені Олександрівні 

– провідному спеціалісту відділу бухгалтерського об-
ліку та матеріального забезпечення Хмельницького 
окружного адміністративного суду 

 

КАМФОРОВИЧ  
Анастасії Валеріївні 

– помічнику судді Шепетівського міськрайонного суду  

 

ЛЕБЕДЕНКО  
Олені Михайлівні 

– секретарю судового засідання Ярмолинецького ра-
йонного суду 

 

НЕПИЙВОДІ 
Лілії Дмитрівні 

– секретарю судових засідань Летичівського район-
ного суду 

 

ОЛІЙНИК  
Ліні Анатоліївні 

– спеціалісту Хмельницького міськрайонного суду 

 

ПАВЛЮК 
Наталії Олександрівні 

– заступнику керівника апарату Старокостянтинів-
ського районного суду 

 

ПЛІНСЬКІЙ  
Аллі Володимирівні 

– помічнику заступника голови Хмельницького міськ-
районного суду 

   

РОГОЖІ  
Світлані Миколаївні 

– помічнику судді господарського суду Хмельницької 
області 

 

ЯБЛУНІВСЬКІЙ  
Наталії Михайлівні 

– помічнику голови Чемеровецького районного суду 

 

2.4. За сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

працівникам публічного акціонерного товариства “Хмельницькобл-
енерго”: 

БІГНЯКУ  
Григорію Миколайовичу 

– майстру виробничої дільниці Городоцького району 
електричних мереж 

   

КИРИЛОВСЬКОМУ  
Василю Михайловичу 

– заступнику директора з реалізації електроенергії  
Деражнянського району електричних мереж 

 

МИКОЛЮК  
Антоніні Іванівні 

– інженеру 1-ї категорії з налагоджування та випро-
бувань служби діагностики електротехнічного облад-
нання Департаменту високовольтних електромереж
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працівникам відокремленого підрозділу “Південно-західна електроенер-
гетична система” державного підприємства “Національна енергетична ком-
панія “Укренерго”: 
ПАСЄЦІ  
Віталію Станіславовичу 

– електромонтеру з ремонту повітряних ліній електро-
передачі 6-го розряду Хмельницької дільниці експлу-
атації ПЛ департаменту ліній електропередачі 

 

ПЕРЕЛЬОТОВУ  
Сергію Михайловичу 

– слюсарю з ремонту автомобілів 5-го розряду Хмель-
ницького ремонтно-експлуатаційного центру депар-
таменту ресурсного забезпечення 

 

2.5. За мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

ВАСИЛЮКУ  
Дмитру Павловичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Нетішин 

 

ГУРІ  
Анатолію Степановичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Хмельницький 

 

КАЩУКУ  
Андрію Володимировичу 

– ветерану Державної пожежної охорони, м. Хмель-
ницький 

 

МАРИНЮКУ  
Анатолію Володимировичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, с. Фурманівка Кам’янець-Подільського 
району 

 

ТИМЧУКУ  
Сергію Антоновичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Старокостянтинів 

 

ФЕДОРОВУ  
Миколі Петровичу 

– учаснику ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Городок 

   

2.6. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди Дня Збройних Сил України: 
БОГАЧУ  
Сергію Анатолійовичу 

– старшому прапорщику, командиру відділення пон-
тонного взводу понтонної роти військової частини 
А3290 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738 

 

ДРАПЧУНУ  
Петру Павловичу 

– молодшому сержанту, старшому водію автотранс-
портної групи роти забезпечення військової  час-
тини А0661

 

ЕМГРУНДТУ  
Миколі Вікторовичу 

– майору, старшому офіцеру відділення запобігання, 
виявлення злочинів та інших правопорушень Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

КАТРУК  
Наталії Олександрівні 

– старшому солдату, бухгалтеру військової частини 
А4239 
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КІТУ 
Олегу Анатолійовичу 

– майору, начальнику відділення військового обліку 
та бронювання сержантів і солдатів запасу Хмель-
ницького об’єднаного міського військового комі-
саріату 

 

КОРЖИКУ  
Анатолію Миколайовичу 

– підполковнику, начальнику режимної служби Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

ЛАНОВОМУ  
В’ячеславу Володимировичу 

– старшому лейтенанту, старшому офіцеру групи по 
роботі з особовим складом та громадськістю об-
ласного військового комісаріату 

 

ПАЛАМАРЧУКУ  
Олегу Олександровичу 

– майору, старшому інструктору відділення підго-
товки з пошуку та знешкодження саморобних вибу-
хових пристроїв загону спеціальної підготовки 
військової частини А2641

 

ПОБІГАЮ  
Ігорю Петровичу 

– працівнику Збройних Сил України, інструктору 
15-го гарнізонного будинку офіцерів 

 

ПЯНКОВСЬКОМУ  
Миколі Петровичу 

– підполковнику, заступнику начальника центру – 
начальнику оперативно-планового відділення війсь-
кової частини А2641

 

СТАДНІКУ  
Сергію Васильовичу 

– старшому солдату, начальнику компресорної станції 
військової частини А1538 

   

ФІЛІМОНЧУКУ  
Андрію Володимировичу 

– майору, начальнику відділення зберігання майна 
тилу військової частини А1056 

 

2.7. За сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
зразкову військову дисципліну та з нагоди Дня Сухопутних військ України 
військовослужбовців військової частини А4239: 
КОВАЛИКУ  
Андрію Сергійовичу 

– капітану, командиру стартової батареї ракетного 
дивізіону 

 

ПТІЦИНУ  
Олексію Олексійовичу 

– молодшому лейтенанту, офіцеру-психологу ракет-
ного дивізіону 

 

2.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у роз-
виток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

ДЕРЕВЕНЧУК  
Оксані Мефодіївні 

– депутату Славутської міської ради 

 

ЗУБАЛЮ 
Ігорю Святославовичу 

– начальнику юридичного відділу Новоушицької 
селищної ради 

 

МАЛІНІНІЙ 
Ользі Сергіївні 

– завідувачу сектору з питань державної реєстрації 
Летичівської селищної ради 

 

МАЙСЬКІЙ 
Ользі Василівні 

– завідувачу сектору організаційно-кадрової роботи 
Летичівської селищної ради 
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МИЩАКУ 
Василю Васильовичу 

– начальнику відділу комунальної власності житло-
во-комунального господарства, благоустрою, зов-
нішньої реклами, охорони навколишнього природ-
ного середовища, інфраструктури та земельних від-
носин Новоушицької селищної ради 

   

СТОРОЖУКУ 
Петру Володимировичу 

– депутату Старокостянтинівської районної ради 

 

ФРІДМАНУ 
Артуру Давидовичу 

– депутату обласної ради ІІІ-VII скликання, голові 
постійної комісії обласної ради з питань будівницт-
ва, житлово-комунального господарства та земель-
них відносин 

 

2.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток архівної справи та з нагоди Дня працівників архівних 
установ працівникам Державного архіву області: 

БАЙДИЧУ 
Володимиру Григоровичу 

– директору  

   

СНІГУР 
Любові Адольфівні 

– архівісту відділу використання інформації до-
кументів 

 

2.10. За активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру 
допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 
ГРИЦЮК 
Яні Ігорівні 

– артистці академічного ансамблю пісні і танцю “Ко-
заки Поділля” обласної філармонії, волонтеру гро-
мадської організації “Творча сотня “Рух до пере-
моги”, м. Хмельницький

 

ДУБРОВУ 
Олександру Івановичу 

– волонтеру громадської організації “Громадянська 
оборона Хмельниччини”, м. Хмельницький 

 

ІВАЩУКУ 
Ярославу Вікторовичу 

– волонтеру благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ”, м. Хмельницький 

 

ПОЛЯКОВУ 
Назарію Юрійовичу 

– волонтеру громадської організації “Мистецька сот-
ня “Гайдамаки”, м. Хмельницький 

 

СТОПЕНЧУКУ 
Сергію Михайловичу 

– керівнику постійно діючої археологічної експеди-
ції, волонтеру проекту “Підземелля Меджибізького 
замку”, м. Хмельницький

 

ТЮРІНУ 
Іннокентію Юрійовичу 

– волонтеру Подільського молодіжного культурного 
об’єднання “У майбутнє через культуру”, м. Хмель-
ницький 

 

ШАЙДІ 
Віктору Васильовичу 

– волонтеру громадської організації “Мистецька сот-
ня “Гайдамаки”, м. Хмельницький 

   

2.11. За сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у за-
безпечення виконання рішень судів, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
працівників державної виконавчої служби ВОВНЯНКУ Дмитру Леонідовичу, 
головному державному виконавцю Старокостянтинівського районного відділу 
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державної виконавчої служби Головного територіального управління юстиції в 
області. 

2.12. За вагомий внесок у справу боротьби із злочинністю, зміцнення 
правопорядку, захисту конституційних прав та свобод громадян, активну жит-
тєву позицію щодо патріотичного виховання молоді та з нагоди Дня вшану-
вання ветеранів і пенсіонерів МВС та Національної поліції України СКАКУНУ 
Віктору Івановичу, полковнику міліції у відставці, ліквідатору аварії на ЧАЕС, 
учаснику бойових дій у зоні АТО, м. Полонне. 

2.13. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної молодіжної політики та з на-
годи 55-річчя від дня народження ФЕДОРУКУ Анатолію Анатолійовичу, дирек-
тору обласного центру ресоціалізації наркозалежної молоді. 

2.14. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, бездоганну службу та з нагоди 26-ї річниці Урядового фельд’єгерського 
зв’язку України ОМЕЛЬЧИШИНУ Олександру Васильовичу, майору, старшому 
офіцеру відділу УФЗ Держспецзв’язку у м. Хмельницький. 

2.15. За сумлінне виконання військового обов’язку, особливі заслуги у 
захисті державного суверенітету і територіальної цілісності держави та з 
нагоди 55-ї річниці створення військової частини А0553 військовослуж-
бовцям: 
ГНІЦОВУ  
Артему Михайловичу 

– солдату 

 

ЗАГАНИЧУ  
Богдану Васильовичу 

– солдату 

 

Марцинюку  
Анатолію Олексійовичу 

– солдату 

 

 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


