Про нагородження Почесною
грамотою та Подякою обласної
державної адміністрації
На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затвердженого 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 високі показники у роботі, зразкове виконання службових
обов’язків та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території
інших держав ПІГОЛЬЧУКА Олександра Васильовича, водія 18-ї державної
пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.
1.2. За сумлінну працю, високий професіоналізм, пропаганду музичного
мистецтва та з нагоди 25-річчя створення Хмельницького муніципального
естрадно-духового оркестру БЕЗНЮКА Тараса В’ячеславовича, директора –
художнього керівника Хмельницького муніципального естрадно-духового
оркестру.
1.3. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, високу творчу майстерність та з нагоди 100-річчя обласної газети
“Подільські вісті”, працівників газети:
– власного кореспондента
ЗДИБЕЛЬ
Юлію Володимирівну
КРАВЧУК
– бухгалтера-спеціаліста
Олену Станіславівну
ПОЛІЩУК
– коректора
Любов Григорівну
САДОМСЬКУ
– завідуючу інформаційно-аналітичним відділом
Лесю Михайлівну
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1.4. За багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України,
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення гідрометеорологічною інформацією споживачів області та з нагоди 60-річчя від дня
народження СЕЛЮКОВУ Тетяну Іванівну, синоптика першої категорії сектору
метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології.
1.5. За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіоналізм, особистий внесок у справу виховання і навчання студентської молоді
та з нагоди 50-річчя від дня народження ЗАРУДЗЕЙ Світлану Миколаївну, викладача Вищого професійного училища № 38, смт Гриців.
1.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий
внесок у розвиток освіти Кам’янець-Подільського району та з нагоди 55-річчя
від дня народження ПРОНОЗЮК Олену Вікторівну, начальника відділу освіти
Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації.
1.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток культури Волочиського району та з нагоди 80-річчя
від дня народження ЗЮЛКОВСЬКОГО Цезарія Юліановича, викладача Волочиської дитячої школи мистецтв, керівника народного аматорського академічного хору “Мелос” Волочиського центру культури та дозвілля “Гармонія”,
заслуженого працівника культури України.
1.8. За бездоганну службу, високий професіоналізм, мужність і героїзм
та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
учасників бойових дій, членів обласної спілки ветеранів Афганістану та інших
учасників локальних війн на територіях іноземних держав і прирівнюваних до
них осіб-співробітників та пенсіонерів УМВСУ у Хмельницькій області:
– м. Хмельницький
ГЕТЬМАНА
Віктора Степановича
КУРОЧКІНА
– м. Хмельницький
Максима Юрійовича
ПОПОВИЧА
– м. Хмельницький
Василя Васильовича
1.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у музично-естетичне виховання підростаючого покоління
району та з нагоди 50 річчя заснування Теофіпольської дитячої музичної школи ЧЕРНІКОВУ Людмилу Тихонівну, директора дитячої музичної школи.
1.10. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в зоні проведення антитерористичної операції, патріотичне виховання молоді, розвиток ветеранського руху, активну волонтерську
діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших
держав учасників бойових дій в Афганістані та антитерористичній операції:
МЕЛЬНИКА
– м. Хмельницький
Василя Петровича
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МЕЛЬНИЧУКА
Петра Федоровича
ЧОРНОГО
Олександра Борисовича

– м. Ізяслав
– м. Хмельницький

1.11. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, зразкове
ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав працівників Національної
академії Державної прикордонної служби ім. Б. Хмельницького:
– старшину, техніка лабораторії кафедри вогневої
ГУДЗЯ
та тактико-спеціальної підготовки факультету
Миколу Григоровича
охорони та захисту державного кордону

ОРЛОВА
Євгена Валентиновича

–

працівника Державної прикордонної служби України, старшого викладача кафедри загальновійськових дисциплін

1.12. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання
службових обов’язків та з нагоди Дня землевпорядника:
1.12.1. Працівників Хмельницької регіональної філії державного підприємства “Центр державного земельного кадастру”:
НЕЧАЯ
Андрія Григоровича
ПОТРИДЕННОГО
Віктора Петровича
ТОВСТЕНКО
Любов Олексіївну

– інженера-землевпорядника Городоцького районного
виробничого відділу

– начальника Хмельницького міськрайонного виробничого відділу

– інженера-землевпорядника Кам’янець-Подільського
міського виробничого відділу

1.12.2. Працівників Головного управління Держгеокадастру в області:
– заступника начальника управління – начальника віддіДАНИЛЮК
лу розпорядження землями сільськогосподарського приТетяну Степанівну
значення управління землеустрою та охорони земель

ОСТРОВСЬКОГО
Володимира Васильовича
СПОСОБА
Олега Олексійовича

– начальника відділу у Дунаєвецькому районі
– начальника управління державного земельного кадастру

1.13. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг
та з нагоди святкування Дня працівників житлово-комунального господарства
і побутового обслуговування населення:
ГРЕНЧЕВСЬКОГО
– начальника цеху виробництва комунального підприємства теплових мереж Дунаєвецької міської ради
Анатолія Станіславовича
ДЯДЮКА
– директора Летичівського комунального госпрозрахункового підприємства “Злагода”
Миколу Тодосовича

4

МОТРУНЮКА
Віктора Івановича

–

машиніста маркувальної машини комунального підприємства по будівництву, ремонту та експлуатації
доріг Хмельницької міської ради

ПАСІЧУКА
–
Миколу Петровича
РАДИШИНА
–
Володимира Івановича
ЧЕРНЯКА
–
Володимира Васильовича

двірника Волочиського комунального підприємства
“Житлово-експлуатаційна контора”
начальника Гвардійського комбінату комунальних
послуг
слюсаря-сантехніка товариства з обмеженою відповідальністю “Житлово-експлуатаційне об’єднання”,
м. Хмельницький

1.13.2. Працівників Кам’янець-Подільського комунального підприємства
“Міськтепловоденергія”:
ВЕРСТЮКА
– начальника котлотурбінного цеху теплоелектроцентралі
Віктора Григоровича
КУЦЬКОГО
– слюсаря-ремонтника 3-го розряду району теплових
мереж “Північний”
Володимира Володимировича
МАРЧЕНКО
– начальника планово-економічного відділу
Наталію Павлівну
МАСЛЯНКА
– оператора котельні району теплових мереж “Північний”
Віктора Вікторовича
МАТКОВСЬКУ
– майстра каналізаційно-насосних станцій
Аліну Олександрівну
1.14. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових
обов’язків, особистий внесок у справу попередження і ліквідації наслідків
надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру:
– завідувача сектору з питань цивільного захисту
БОНДАРЯ
населення Білогірської районної державної адміОлега Івановича
ністрації

КОРНІЮКА
Олександра Васильовича
ЛАВРИШКА
Олега Анатолійовича

–

сержанта поліції, поліцейського роти № 1 батальйону управління патрульної поліції в області

–

прапорщика служби цивільного захисту, пожежного-рятувальника чергової зміни групи спеціальної пожежної техніки Аварійно-рятувального
загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України в області

МАЙБОРОДУ
Сергія Олександровича

–

сержанта служби цивільного захисту, пожежного-рятувальника 1-ї державної пожежно-рятувальної частини 1-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС
України в області

МАКОГОНА
Андрія Івановича

–

завідувача сектору з питань цивільного захисту
населення Городоцької районної державної адміністрації
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1.15. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди 55-річчя від дня
народження БОСЮК Галину Альбінівну, завідуючу відділом виробничої літератури обласної універсальної наукової бібліотеки.
1.16. За багаторічну плідну працю в системі лісового господарства області, вагомий особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва та з нагоди 50-річчя від дня народження КРАВЧУКА Олександра Петровича, лісничого Славутського лісництва державного
підприємства “Славутське лісове господарство”.
1.17. За багаторічну плідну працю в системі лісового господарства області, вагомий особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісогосподарського виробництва та з нагоди 65-річчя від дня народження САМСОНОВА Віктора Володимировича, начальника відділу лісового та мисливського
господарства обласного управління лісового та мисливського господарства.
1.18. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання
службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня:
– лейтенанта медичної служби, ординатора терапевАГАКІНУ
тичного відділення військової частини А2339
Альону Дмитрівну
БЕЗПАЛЬКО
– капітана служби цивільного захисту, провідного фахівця відділу організації заходів цивільного захисту
Юлію Станіславівну
управління організації реагування на надзвичайні
ситуації та цивільного захисту Головного управління ДСНС України в області

ВАСИЛЕВСЬКУ
Зінаїду Тимофіївну

–

фельдшера Красносілецької амбулаторії загальної
практики сімейної медицини Старокостянтинівського району

ВАСИЛЬЄВУ
Зінаїду Петрівну

–

працівника Збройних Сил України, обліковця з реєстрації бухгалтерських даних речового складу
військової частини А2678

ЗАДОРОЖНУ
Ірину Дмитрівну

–

начальника відділу адміністрування Державного реєстру виборців апарату обласної державної адміністрації

ІЛЬЄВУ
Світлану Володимирівну

–

сержанта, санітарного інструктора медичного
пункту Центру розмінування Збройних Сил України
(військова частина А2641)

ГОВОРЕЦЬКУ
–
Анастасію Олександрівну
ГОНЧАРУК
–
Катерину Миколаївну

старшого солдата, бухгалтера фінансово-економічної служби військової частини А0661

КЛЕПАС
Альону Дмитрівну

молодшого лейтенанта, офіцера відділення морально-психологічного забезпечення військової частини
А4239

–

лейтенанта медичної служби, лікаря медичного
пункту Центру розмінування Збройних Сил України
(військова частина А2641)
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КЛЮЧКО
Ольгу Степанівну

–

начальника відділу прийому громадян управління
соціального захисту населення Старокостянтинівської районної державної адміністрації

ЛЕСЬКІВ
Тетяну Петрівну
ЛИСИК
Аллу Андріївну

–

головного спеціаліста відділу з питань персоналу та
нагород апарату обласної державної адміністрації

–

прибиральника службових приміщень відділу фінансово-господарського забезпечення та діловодства управління з питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації

ЛІЧНЯРОВСЬКУ
Світлану Володимирівну

–

підполковника поліції, заступника начальника відділу комплектування управління кадрового забезпечення Головного управління Національної поліції в
області

ПОЛЬОВУ
Алісу Вільгельмівну

–

начальника фінансово-економічної групи (головного бухгалтера) Навчально-методичного центру
цивільного захисту та безпеки життєдіяльності
Хмельницької області

ТАРАСЮК
Оксану Володимирівну

–

прибиральницю службових приміщень відділу господарського забезпечення управління фінансовогосподарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації

ТРИГУБЕЦЬ
Ірину Іванівну

–

капрала поліції, поліцейського сектору реагування
патрульної поліції № 2 Кам’янець-Подільського районного відділення Кам’янець-Подільського відділу
поліції Головного управління Національної поліції в
області

ТРУСИЦЬКУ
Наталію Борисівну
ФРОЛОВУ
Діану Олегівну

–

солдата, стрільця взводу охорони роти охорони
військової частини А3808

–

молодшого лейтенанта, офіцера психолога відділення морально-психологічного забезпечення військової частини А0661

–

лейтенанта, офіцера-психолога військової частини
А3013

ШАЙКОВУ
Марію Андріївну

1.19. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди
дня народження КОВБАСЮК Надію Митрофанівну, директора державного
підприємства “Дунаєвецький комбінат хлібопродуктів”.
1.20. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток економіки, промисловості, культури, охорони
здоров’я району та з нагоди 95-річчя утворення Ізяславського району:
– викладача, керівника хореографічного ансамблю бальКУЗЕМУ
ного танцю “Плеяда” Ізяславської дитячої школи
Руслана Васильовича
мистецтв

ЛОЗОВ’ЯГІНА
Миколу Григоровича

–

лікаря-хірурга Ізяславської центральної районної
лікарні
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ПАНЬКОВСЬКОГО
Валентина Станіславовича

–

комерційного директора товариства з обмеженою
відповідальністю “Юкрейніан Бі”, депутата Ізяславської міської ради

ЯЦКОВУ
Інну Петрівну

–

приватного підприємця, м. Ізяслав

1.21. За багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Деражнянського району, патріотичне виховання
молоді та з нагоди 95-річчя від дня народження РИЖОГО Полікарпа Микитовича, ветерана Другої світової війни, м. Деражня.
1.22. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну
громадську позицію та з нагоди 50-річчя від дня народження МАКСІМОВУ Оксану Василівну, завідувача інформаційного відділу Городоцького районного
телерадіопресцентру.
1.23. За сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди Міжнародного дня театру
ТОПОРИНСЬКОГО Олександра Івановича, артиста драми, провідного майстра
сцени обласного академічного музично-драматичного театру імені М. Старицького, заслуженого артиста України.
1.24. За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особистий внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в зоні проведення антитерористичної операції ДУБЧАКА Олега Володимировича, підполковника податкової міліції, начальника оперативно-технічного відділу оперативного управління Головного управління ДФС в області.
1.25. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку
та з нагоди Дня Національної гвардії України військовослужбовців військової
частини 3053:
– старшого лейтенанта, командира 3-го стрілецького
ГАЛЕЦЬКОГО
взводу 2-ї стрілецької роти
Романа Анатолійович
ЗАГУРУ
– старшого прапорщика, старшину 1-ї стрілецької
роти
Віктора Віталійовича
ЛІТВІНЮКА
– молодшого сержанта, командира 3-го відділення
1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти
Андрія Валерійович
1.26. За вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки,
високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди
Дня Служби безпеки України працівників Управління Служби безпеки
України в області:
БАБІЯ
– підполковника
Дмитра Едуардовича
ЖУРБЕНКО
– капітана
Тетяну Валеріївну
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КОСАР
–
Людмилу Володимирівну
СЕМЕНЧУК
–
Марію Віталіївну
ХОМОВОГО
–
Любомира Михайловича

лейтенанта
старшого лейтенанта юстиції
капітана

2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цінного подарунка кожному:
2.1. За високі показники у роботі, зразкове виконання службових обов’язків
та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав
САВЧУКУ Руслану Володимировичу, пожежному-рятувальнику 18-ї державної
пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України в області.
2.2. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, високу творчу майстерність та з нагоди 100-річчя обласної газети “Подільські вісті”, працівникам газети:
– завідуючому відділом національного, культурного і
ГРОШКУ
духовного відродження
Валерію Михайловичу
ЗВАРИЧУ
– завідуючому відділом економіки, промисловості і
транспорту
Костянтину Михайловичу
КІРИК
– кореспонденту
Тетяні Матвіївні
2.3. За сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 25-річчя від дня
народження КОВАЛЕНКО Марії Ігорівні, провідному спеціалісту відділу контролю апарату обласної державної адміністрації.
2.4. За вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і
територіальної цілісності держави в зоні проведення антитерористичної операції, патріотичне виховання молоді, розвиток ветеранського руху, активну
волонтерську діяльність та з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на
території інших держав учасників бойових дій в Афганістані та антитерористичної операції:
– м. Славута
КОНДРАТЮКУ
Григорію Михайловичу
КУХАРСЬКОМУ
– м. Хмельницький
Миколі Григоровичу
ЛЕСИКУ
– смт Стара Ушиця
Юрію Дмитровичу
ЛОБОВУ
– керівнику народного аматорського гурту “Висота”,
м. Красилів
Валерію Вадимовичу
23
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2.5. За високі показники в оперативно-службовій діяльності, зразкове
ставлення до виконання службових обов’язків та з нагоди Дня вшанування
учасників бойових дій на території інших держав БАЛАШОВУ Валерію Олексійовичу, працівнику Державної прикордонної служби України, доценту кафедри прикордонної безпеки Національної академії Державної прикордонної
служби ім. Б. Хмельницького.
2.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий
внесок у розвиток освіти та з нагоди 55-річчя від дня народження ПЛОТНІКОВІЙ
Аллі Миколаївні, начальнику відділу освіти, молоді та спорту Волочиської
міської ради.
2.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг
та з нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового
обслуговування населення:
ВАШУНЮ
– начальнику служби спеціалізованого комунального
підприємства “Міськліфт-світло” Камʼянець-ПодільВасилю Івановичу
ської міської ради

ГУЛЕВІЧУ
Валерію Юрійовичу

– слюсарю-ремонтнику структурного підрозділу комунального підприємства “Славутське житлово-комунальне об’єднання”

КАМІНСЬКОМУ
– машиністу екскаватора комунального ремонтнобудівного шляхового підприємства СтарокостянВолодимиру Миколайовичу
тинівської міської ради

ЛІПСЬКОМУ
Олександру Івановичу
ПЕТРУЧАКУ
Івану Олександровичу

– начальнику служби каналізаційних мереж міського
комунального підприємства “Хмельницькводоканал”

– водію автотранспортних засобів комунального підприємства “Південно-Західні тепломережі” Хмельницької міської ради

2.8. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання
службових обов’язків та з нагоди Міжнародного жіночого дня:
– працівнику Збройних Сил України, заступнику гоВАСЬКОВСЬКІЙ
ловного бухгалтера квартирно-експлуатаційного відГалині Степанівні
ділу м. Хмельницький

ЖАК
Вірі Михайлівні

– працівнику Збройних Сил України, інструктору з

ІВАНОВІЙ
Тетяні Миколаївні

– старшому солдату, механіку телеграфісту групи

КУСІНСЬКІЙ
Іванні Федорівні

– працівнику Збройних Сил України, прибиральниці

протипожежної профілактики військової частини
А1056

засекреченого зв’язку інформаційно-телекомунікаційного вузла центру зв’язку загону спеціального
радіозв’язку військової частини А0553
службових приміщень Центру розмінування Збройних Сил України (військова частина А2641)
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ЛЕВІНІЙ
Олені Володимирівні

– начальнику господарської групи служби з обслуго-

МАЖАР
Світлані Олександрівні
МЕЛЬНИК
Оксані Анатоліївні
МОРГУН
Наталії Андріївні
МУЛЯР
Наталії Іванівні
ОРЄХОВІЙ
Валентині Михайлівні

– прапорщику, фельдшеру медичного пункту війсь-

вування відділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної адміністрації
кової частини А1538

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

– головному спеціалісту відділу фінансового забезпечення обласного військового комісаріату

– завідувачу канцелярії слідчого управління Головного управління Національної поліції в області

– заступнику голови правління приватного акціонер-

ного товариства “Старокостянтинівський спеціалізований кар’єр”

ПРИХОДЬКО
Анні Андріївні

– лейтенанту служби цивільного захисту, інспектору

СИРОТІ
Вікторії Йосипівні

– старшому солдату, діловоду відділення особового

відділу контролю за особливо важливими об’єктами
та застосування санкцій центру забезпечення діяльності Головного управління ДСНС України в області
складу та стройового штабу військової частини
А0661

2.9. За багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня народження КРАВЦОВІЙ Олені Іллінічні, жительці с. Півнева Гора Ізяславського
району.
2.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий
особистий внесок у розвиток харчової та переробної промисловості району та
з нагоди 95-річчя утворення Ізяславського району ДАНІЄВІЙ Олені Борисівні,
директору приватного акціонерного товариства “Ізяславський хлібозавод”.
2.11. За сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання
службових обов’язків та з нагоди Дня землевпорядника працівникам Головного управління Держгеокадастру в області:
– начальнику відділу ринку та оцінки земель
ДОМІНАС
Ірині Миколаївні
ЛОБУНЬКУ
– начальнику міськрайонного управління у Кам’янецьПодільському районі та м. Кам’янці-Подільському
Антону Вікторовичу
2.12. За високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня Національної гвардії України військовослужбовцям
військової частини 3053:
– старшому солдату, старшому саперу інженерно-саГОНЧАРУ
перного відділення взводу бойового та матеріальОлександру Руслановичу
ного забезпечення
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ОСЛЮКУ
Сергію Романовичу

Голова адміністрації

–

молодшому сержанту, водію автомобільного відділення автомобільного взводу

О. Корнійчук

