
 
 
 
 
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 багаторічну сумлінну працю в галузі медицини, вагомий внесок у 
розвиток охорони здоров’я Старокостянтинівського району, високий профе-
сіоналізм та з нагоди 75-річчя від дня народження ТРОХИМОВИЧА Віталія Арка-
дійовича, завідувача травматологічним відділенням Старокостянтинівської 
центральної районної лікарні. 

1.2. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти області, виховання та 
навчання учнівської молоді, багаторічну плідну педагогічну діяльність, висо-
кий професіоналізм та з нагоди 55-річчя від дня народження ПОПІЛЯ Анатолія 
Станіславовича, директора Ярмолинецької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 2. 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Волочиського району та з 
нагоди 55-річчя від дня народження ТРАЧУК Ольгу Петрівну, керуючого 
справами Волочиської районної ради, депутата районної ради VI скликання  

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток екстреної медицини області та з нагоди 35-річчя від дня 
народження ШИШКО Наталію Анатоліївну, провізора Хмельницького облас-
ного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. 
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1.5. За багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
розвиток Старокостянтинівського району та з нагоди 50-річчя від дня народ-
ження: 
КОЗАКА 
Івана Євгеновича 

– спеціаліста по земельних питаннях товариства з 
обмеженою відповідальністю “Агро-регіон Хмель-
ницький” 

 

СТОРОЖУК  
Ірину Дмитрівну 

– Самчинецького сільського голову 

 

1.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди дня народ-
ження ЗИМНЮ Валентину Іванівну, професора кафедри Київського національ-
ного університету театру, кіно і телебачення імені І.К. Карпенка-Карого, 
українську актрису, театрального педагога, народну артистку УРСР  

1.7. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, вагомий 
внесок у розвиток агропромислового комплексу Хмельниччини та з нагоди дня 
народження КУКУРУДЗУ Івана Леонідовича, ветерана праці, с. Лісові Гринівці 
Хмельницького району.  

1.8. За багаторічну плідну працю, високу професійну майстерність, ва-
гомий особистий внесок у розвиток українського образотворчого мистецтва та 
з нагоди 70-річчя від дня народження членів Національної спілки художників 
України: 
ГОЛУНСЬКОГО 
Володимира Миколайовича 

– м. Хмельницький 

 

МЕЛЬНИЧУКА 
Миколу Леонтійовича 

– м. Хмельницький 

 

1.9. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у забез-
печення соціального захисту ветеранів війни і праці, патріотичне виховання 
молоді та з нагоди 80-річчя від дня народження ГОРДОВА Віктора Арсентійо-
вича, першого заступника голови обласної Ради організації ветеранів України. 

1.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток Старокостянтинівського району та з нагоди 85-річчя від дня 
народження БІЛАНА Івана Семеновича, почесного громадянина району, пен-
сіонера. 

1.11. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 
50-річчя від дня народження БОЙЧУК Валентину Володимирівну, начальника 
юридичного відділу апарату Старокостянтинівської районної державної адмі-
ністрації. 

1.12. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва Старокостянти-
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нівського району та з нагоди 50-річчя від дня народження ТАРАСЮКА Воло-
димира Петровича, голову фермерського господарства “Верховина”, с. Верх-
няки Старокостянтинівського району. 

1.13. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди 30-річчя від дня народження ІВАХА Олек-
сандра Анатолійовича, головного спеціаліста відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації. 

1.14. За сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
справу соціального страхування та з нагоди 50-річчя від дня народження 
ЯСЬКО Наталію Миколаївну, начальника відділу роботи з потерпілими та 
страхувальниками Кам’янець-Подільського відділення управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в області. 

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

2.1. За вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
Хмельниччини, багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади та 
місцевого самоврядування, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ДЕРИКОТУ Миколі Васильовичу, першому заступнику голови 
обласної державної адміністрації (у 2008-2010 роках), голові обласної ради 
(у 2010-2014 роках). 

2.2. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ДОЗОРЕЦЬ Марії Сидорівні, жительці с. Пархомівці Хмельницького 
району. 

2.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва області та з нагоди дня народження  МАСТІЮ Василю 
Васильовичу, директору товариства з обмеженою відповідальністю “Святець”, 
с. Святець Теофіпольського району, голові асоціації сільськогосподарських 
підприємств Хмельницької області  

2.4. За сумлінну працю в органах виконавчої влади, вагомий внесок у пе-
ремогу на фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед держслуж-
бовців та з нагоди 30-річчя від дня народження: 
ВІТЮКУ  
Ігорю Івановичу 

– головному спеціалісту відділу обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів місцевих 
бюджетів Головного управління Державної казна-
чейської служби України в області 

 

ЖОВНІРУ 
Богдану Володимировичу 

– головному державному інспектору відділу матері-
ального забезпечення та розвитку інфраструктури 
Хмельницької митниці ДФС 
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2.5. За багаторічну плідну працю в органах виконавчої влади, вагомий 
особистий внесок у забезпечення реалізації державної бюджетної політики на 
території області, високий професіоналізм та з нагоди дня народження ПЕ-
НЮШКЕВИЧУ Сергію Адамовичу, директору Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації. 
 
 
Голова адміністрації        О. Корнійчук 


