
 
 
 
 
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, 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, вагомий особистий внесок у пат-
ріотичне виховання молоді, активну громадську позицію та з нагоди 85-річчя 
від дня народження ПОЛЯК Ганну Миколаївну, ветерана праці, інваліда війни І 
групи, м. Волочиськ. 

1.2. За багаторічну сумлінну працю в галузі освіти, високий професіо-
налізм, особистий внесок у справу виховання і навчання учнівської молоді та з 
нагоди 50-річчя від дня народження ХЕЛЕНЮКА Юрія Андрійовича, директора 
Ізяславського навчально-реабілітаційного центру обласної ради. 

1.3. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди 70-річчя від дня 
народження ТКАЧУК Валентину Іванівну, провідного редактора електронного 
каталогу обласної універсальної наукової бібліотеки. 

1.4. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток музейної справи області та з нагоди Міжнародного дня музеїв 
МЕЛЬНИК Людмилу Андріївну фондозберігача Білогірського районного історико-
краєзнавчого музею. 

1.5. За вагомий особистий внесок у розвиток освіти краю, видавництво 
та забезпечення закладів освіти якісною навчальною літературою навчально-
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методичного, природничо-краєзнавчого і національно-патріотичного змісту 
ФЕДОЧЕНКА Сергія Олександровича, директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “Поліграфіст”. 

1.6. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 95-річчя 
утворення Волочиського району: 

ЛАБАЗЮКА  
Петра Петровича 

– генерального директора групи компаній “VITAGRO” 

 

СТАДНІЧУКА  
Олександра Івановича 

– директора Волочиського машинобудівного заводу 
публічного акціонерного товариства “Мотор Січ” 

 

1.7. За багаторічну плідну працю в системі лісового господарства об-
ласті, вагомий особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності лісо-
господарського виробництва та з нагоди 50-річчя від дня народження 
ЛЮБІНЕЦЬКОГО Анатолія Войціховича, лісничого Віньковецького лісництва 
державного підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство”. 

1.8. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 70-річчя 
від дня народження СОРОКУ Валерія Климентійовича, старшого інспектора 
відділу господарського забезпечення управління фінансово-господарського 
забезпечення апарату обласної державної адміністрації. 

1.9. За вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
олімпійського руху та пропаганди здорового способу життя ВЛАСОВА Анатолія 
Степановича, тренера-викладача з вільної боротьби Новоушицької районної 
дитячо-юнацької спортивної школи, заслуженого працівника фізичної куль-
тури і спорту. 

1.10. За вагомий особистий внесок у здійснення комплексного управ-
ління охороною праці та промисловою безпекою в області, сумлінну працю та 
високий професіоналізм ГЛУШАКОВА Олексія Олександровича, начальника 
управління Держпраці в області. 

1.11. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у розвиток архівної справи та з нагоди 70-річчя від дня народження 
СЛОБОДЯНЮКА Петра Яковича, директора Державного архіву Хмельницької 
області 1997 – 2010 років. 

1.12. За сумлінну працю в галузі меліорації і водного господарства 
Хмельниччини, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників водного 
господарства працівників обласного управління водних ресурсів: 

СИРОТУ 
Олену Леонідівну  

– начальника відділу економіки 

 

ШАРАБАЯ  
Валерія Григоровича 

– водія автотранспортних засобів 
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1.13. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди 10-ї річниці з дня відкриття Хмельницького 
окружного адміністративного суду працівників суду: 

ВАРЧЕНКО  
Віту Василівну 

– секретаря судового засідання відділу забезпечення 
розгляду адміністративних справ 

 

ПРИСТУПУ  
Ірину Сергіївну 

– помічника судді 

 

ПРОКУДІНУ  
Вікторію Валеріївну 

– помічника судді 

 

1.14. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у справу соціального страхування та з наго-
ди 60-річчя від дня народження БУЧИНСЬКОГО Івана Васильовича, головного 
спеціаліста адміністративно-господарського відділу управління виконавчої 
дирекції Фонду соціального страхування України в області. 

1.15. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання посадових обов’язків та з нагоди 60-річчя від дня народження 
БАНКОВА Сергія Григоровича, начальника організаційного відділу апарату 
Шепетівської районної державної адміністрації. 

1.16. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня жур-
наліста: 

 

БОНДАРА  
Володимира Олексійовича 

– оператора комп’ютерного набору редакції Хмель-
ницької районної газети “Прибузька зоря” 

 

ВУДВУД 
Мар’яну Павлівну 

– журналіста рекламно-програмного відділу дочірньо-
го підприємства “Дитяче Телевізійне Агенство” 
33 канал

 

ДУДНІК 
Ірину Степанівну 

– кореспондента редакції газети “Є” 

 

КЕМЕНЯШ  
Олену Миколаївну 

– кореспондента творчого об’єднання Бюро НОВИН 
творчого виробничого об’єднання “Бюро Телера-
діоновин” філії публічного акцінерного товариства 
“Національна суспільна телерадіокомпанія України” 
“Хмельницька регіональна дирекція “Поділля-центр”

   

ОЛЕКСЮКА  
Вадима Миколайовича 

– журналіста, шеф-редактора інтернет-видання “Неза-
лежний громадський портал” 

 

КОЗАКА  
Андрія Анатолійовича 

– начальника сектору зв'язків із засобами масової 
інформації та роботи з громадськістю Головного 
управління Державної служби України з надзви-
чайних ситуацій в області 

 

КОЗАК  
Ірину Анатоліївну 

– власного кореспондента газети “Голос України” 
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ЛУЖНЯК  
Наталію Володимирівну 

– консультанта відділу з питань внутрішньої 
політики, адміністративно-територіального устрою 
та інформаційного забезпечення обласної ради

 

ШУХАНОВУ  
Тетяну Миколаївну 

– головного редактора обласної газети “КлюЧ” 

 

1.17. За вагомий особистий внесок у справу реалізації державної по-
літики з питань проведення соціальної роботи, спрямованої на профілактику 
соціального сирітства, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
10-ї річниці відкриття державного закладу “Хмельницький обласний со-
ціальний центр матері і дитини” КОЛЕКТИВ ЦЕНТРУ. 

1.18. За досягнення високих спортивних результатів під час участі у 
Всесвітній літній Гімназіаді у м. Марракеш, Королівство Марокко, та високу 
професійну майстерність, переможців та призерів Гімназіади: 

ГЕРАСИМЕНКО  
Алісу Ігорівну 

– спортсменку Хмельницької дитячо-юнацької спор-
тивної школи № 3 (III місце з тхеквондо ВТФ) 

 

ІЩЕНКО  
Олександру Романівну 

– спортсменку Хмельницького обласного центру фі-
зичного виховання учнівської молоді (I місце з бо-
ротьби вільної) 

 

КИРЕЮ  
Марію Євгенівну 

– спортсменку Хмельницького обласного центру фі-
зичного виховання учнівської молоді (I місце з бо-
ротьби вільної)

 

КОВАЛЬЧУК  
Анну Сергіївну 

– спортсменку Хмельницького обласного центру 
фізичного виховання учнівської молоді (III місце з 
тхеквондо ВТФ) 

 

МАМАТОВА  
Олега Олеговича 

– спортсмена Хмельницького обласного центру фі-
зичного виховання учнівської молоді (II місце з 
тхеквондо ВТФ) 

 

ХОБТАР  
Софію Олександрівну 

– спортсменку Хмельницького обласного центру 
фізичного виховання учнівської молоді (III місце з 
тхеквондо ВТФ)

 

1.19. 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 КУПРАТОГО Володимира 
Івановича, голову Хмельницької обласної Ради організації ветеранів України. 

1.20. За сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної роботи з 
сім’ями, дітьми і молоддю та з нагоди 30-річчя від дня народження ЛЮБЕЦЬКУ 
Мар’яну Миколаївну, директора Хмельницького міського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді. 
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1.21. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медич-
ного працівника: 

БАТЮКА  
Сергія Івановича 

– лікаря з ультразвукової діагностики загально лікар-
няного персоналу обласного онкологічного дис-
пансеру 

 

БАШИСТУ 
Рімму Олександрівну 

– завідувача, лікаря-хірурга хірургічного відділення 
Шепетівської центральної районної лікарні 

 

БІЛЯКОВУ  
Лідію Андріївну 

– лікаря-пульмонолога обласної лікарні  

 

БРУХНОВА  
Германа Васильовича 

– лікаря-отоларинголога дитячого обласної дитячої 
лікарні 

 

ГАНЧЕВУ  
Оксану Євгенівну 

– завідувача клініко-діагностичною лабораторією 
Хмельницької міської інфекційної лікарні 

 

ГНАТІВ  
Людмилу Модестівну 

– лікаря загальної практики-сімейної медицини Жер-
дянської амбулаторії загальної практики-сімейної 
медицини Чемеровецького центру первинної меди-
ко-санітарної допомоги 

 

ГНАТЮК  
Лілію Борисівну 

– заступника головного лікаря з охорони дитинства і 
материнства, лікаря-педіатра дільничного амбула-
торії загальної практики-сімейної медицини № 1 
Шепетівського центру первинної медико-санітар-
ної допомоги

   

ГУЛАЙ-КОВАЛЬЧУК  
Наталію Петрівну 

– лікаря-стоматолога стоматологічного відділення 
Городоцької центральної районної лікарні 

 

ДУДКА  
Дениса Сергійовича 

– головного лікаря Красилівської центральної район-
ної лікарні 

 

ДУДКО  
Наталію Феодосіївну 

– лікаря з медицини невідкладних станів Хмельниць-
кої станції екстреної медичної допомоги обласного 
центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф 

 

КОВТУНА  
Сергія Степановича 

– лікаря-хірурга Хмельницької міської лікарні 

 

КИШУК  
Олену Михайлівну 

– сестру медичну відділення анестезіології та інтен-
сивної терапії обласного госпіталю ветеранів війни 

 

КОПТЮКА  
Аліма Анатолійовича 

– завідувача, лікаря-акушер-гінеколога акушерсько-
гінекологічного відділення комунального медич-
ного закладу Нетішинської міської ради “Спеціалі-
зована медико-санітарна частина м. Нетішин”

 

ЛІТВІНЧУКА  
Сергія Івановича 

– головного лікаря комунального закладу “Ізяславсь-
кий центр первинної медико-санітарної допомоги” 

 

МЕЛЬНИКА  
Володимира Володимировича 

– головного бухгалтера обласної психіатричної лі-
карні № 1 
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МЕЛЬНИК  
Наталію Володимирівну 

– районного педіатра комунальної установи “Че-
меровецька центральна районна лікарня” 

 

МИКИТЮК  
Людмилу Володимирівну 

– завідувача Теофіпольської підстанції Шепетівської 
станції екстреної медичної допомоги Хмельниць-
кого обласного центру екстреної медичної допо-
моги та медицини катастроф 

 

ПОЛТЄВУ  
Антоніну Юріївну 

– лікаря-педіатра дільничного амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини № 5 комунального 
підприємства “Хмельницький міський центр пер-
винної медико-санітарної допомоги № 1” Хмель-
ницької міської ради 

 

СКРЕД  
Тамару Іванівну 

– завідувача Славутської амбулаторії загальної прак-
тики-сімейної медицини № 2 комунального закла-
ду “Славутський центр первинної медико-санітар-
ної допомоги”, лікаря загальної практики-сімейної 
медицини

 

СТЕПАНОВА 
Тараса Олександровича 

– лікаря-невропатолога медичного центру “INTO-
SANA” 

 

СТЕФАНЧУК  
Світлану Миколаївну 

– лікаря-гастроентеролога Хмельницької міської 
поліклініки № 1 

 

СТРАПАЧУК 
Тамару Іванівну 

– сестру медичну загальної практики-сімейної меди-
цини Новоушицької амбулаторії загальної прак-
тики-сімейної медицини комунальної установи 
“Новоушицький центр первинної медико-санітар-
ної допомоги”

   

ТАРАСЮК  
Марину Ігорівну 

– лікаря-ревматолога ревматологічного відділення 
обласної лікарні 

 

ФЕДОРИШИНА  
Віктора Домініковича 

– лікаря-хірурга хірургічного відділення комуналь-
ної установи “Дунаєвецька центральна районна 
лікарня”

 

ХЛОП’ЮК 
Людмилу Олексіївну 

– молодшого лейтенанта медичної служби, ордина-
тора відділення анестезіології реанімації та інтен-
сивної терапії Хмельницького військового госпі-
талю 

 

ШКРАБУ  
Сергія Івановича 

– головного лікаря Теофіпольської центральної район-
ної лікарні 

 

ШТОГРИНА  
Петра Степановича 

– завідувача відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії Волочиської центральної районної лікарні 

 

1.22. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 50-річчя 
від дня народження ПІДЛІСНОГО Василя Васильовича, Городоцького міського 
голову. 
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1.23. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди 60-річчя 
від дня народження СОБКОВА Альберта Івановича, Сатанівського селищного 
голову. 

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

2.1. За  багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 95-річчя 
утворення Волочиського району: 

БАСИСТЮКУ  
Миколі Михайловичу 

– колишньому заступнику директора з будівництва та 
соціальних питань Волочиського машинобудівного 
заводу публічного акціонерного товариства “Мотор 
Січ” 

   

ПРИМУДІ  
Станіславу Йосиповичу 

– ветерану праці 

 

ЧУБАРУ  
Віктору Миколайовичу 

– головному лікарю Волочиської центральної район-
ної лікарні 

 

2.2. За багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 60-річчя 
від дня народження МІНЯЙЛО Тетяні Василівні, заступнику начальника управ-
ління – начальнику відділу фінансового забезпечення управління фінансово-
господарського забезпечення апарату обласної державної адміністрації. 

2.3. За сумлінну працю в галузі меліорації і водного господарства 
Хмельниччини, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників водного 
господарства ЯМБОРКО Юлії Михайлівні, провідному інженеру з використання 
водних ресурсів відділу техногенно-екологічної безпеки, використання водних 
ресурсів та моніторингу вод обласного управління водних ресурсів. 

2.4. За сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди 10-ї річниці з дня відкриття Хмельницького 
окружного адміністративного суду працівникам суду: 

ТИМЧИШИНУ  
Володимиру 
Миколайовичу 

– помічнику судді 

 

ШЛИКОВІЙ  
Марині Юріївні 

– начальнику відділу забезпечення розгляду адмініст-
ративних справ 

   

2.5. За досягнення високих спортивних результатів під час участі у 
Всесвітній літній Гімназіаді у м. Марракеш, Королівство Марокко, та високу 
професійну майстерність, переможцям та призерам Гімназіади: 

БОЙКУ  
Віктору Вадимовичу 

– спортсмену Кам’янець-Подільської дитячо-юнаць-
кої спортивної школи № 2 (I місце з боксу) 
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ЛУСТЕ  
Марії Андріївні 

– спортсменці Хмельницької дитячо-юнацької спор-
тивної школи № 2 “Авангард” (II місце з боксу) 

 

САЛАБАЮ  
Денису Олександровичу 

– спортсмену Хмельницької  дитячо-юнацької спор-
тивної школи № 2 “Авангард” (III місце з боксу) 

   

2.6. За вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня жур-
наліста: 

КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ ГАЗЕТИ “ТРУДІВНИК ПОЛІССЯ” 

КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ ОБЛАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ЩОТИЖНЕВИКА 

“АКТУАЛЬНО ДЛЯ ПОДОЛЯН” 

КОЛЕКТИВУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ “DEPO. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ” 

ГУБРІЄНКУ  
Роману Володимировичу 

– завідуючому відділом журналістських розслідувань 
права і моралі редакції обласної газети “Подільські 
вісті”

   

КУЧЕРУКУ  
Віктору Анатолійовичу 

– завідувачу сектору інформаційної діяльності та 
комунікацій з громадськістю Ізяславської районної 
державної адміністрації 

 

ЛЬВОВ 
Ірині Володимирівні 

– відповідальному секретарю газети “Проскурів” 

 

ОСТАПЧУК  
Наталії Анатоліївні 

– завідуючій відділом реклами та оголошень редакції 
обласної газети “Подільські вісті” 

   

ПАКУЛЬКО  
Надії Григорівні 

– власному кореспонденту газети “Молодь України” 

 

ПЕРМЯКОВІЙ 
Аллі Володимирівні 

– кореспонденту регіонального громадсько-політич-
ного та економічного тижневика “Пульс” 

 

ПЕТРОВСЬКІЙ  
Світлані Сергіївні 

– редактору творчої групи програм творчого об’єд-
нання телерадіопрограм творчого виробничого об’єд-
нання “Бюро Телерадіоновин” філії публічного акціо-
нерного товариства “Національна суспільна теле-
радіокомпанія України” “Хмельницька регіональна 
дирекція “Поділля-центр”

 

ПОСПОЛІТІ  
Максиму Павловичу 

– журналісту товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Продюсерський центр “Ексклюзив” 

   

СЛОБОДЯНЮКУ  
Петру Яковичу 

– члену Національної спілки журналістів України 

 

ЦИГАНОВСЬКІЙ  
Ніні Вікторівні 

– відповідальному секретарю об’єднання “Укрпреса” 

 

2.7. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Хмельниччини та з 
нагоди 50-річчя від дня народження ГУРМАНУ Олександру Дмитровичу, 
приватному підприємцю.  
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2.8. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медич-
ного працівника: 

 

ВОЛЬСЬКІЙ 
Тетяні Михайлівні 

– лікарю-бектеріологу Старокостянтинівської цент-
ральної районної лікарні 

 

МЕДВЕДЄВІЙ 
Юлії Русланівні 

– працівнику Збройних Сил України, лікарю з УЗД 
кабінету УЗД Хмельницького військового госпіталю 

 

МІЩЕНКУ  
Євгену Миколайовичу 

– завідувачу відділення судинної хірургії обласної 
лікарні 

 

СТОЙКУ  
Олегу Валерійовичу 

– лікарю-урологу Старокостянтинівської центральної 
районної лікарні 

 

ШАМРАЙ  
Ніні Володимирівні 

– фельдшеру з медицини невідкладних станів По-
лонської підстанції Шепетівської станції екстреної 
медичної допомоги Хмельницького обласного 
центру екстреної медичної допомоги та медицини 
катастроф 

 

ШМАТЛАЙ  
Марії Вікторівні 

– старшому фельдшеру Красилівської підстанції Хмель-
ницької станції екстреної медичної допомоги Хмель-
ницького обласного центру екстреної медичної до-
помоги та медицини катастроф 

 

2.9. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток місцевого самоврядування та з нагоди 872-ї 
річниці селища Меджибіж: 

ДЕМКОВУ 
Михайлу Анатолійовичу 

– Меджибізькому селищному голові 

 

КАРБОВСЬКІЙ 
Юлії Броніславівні 

– першому заступнику Меджибізького селищного го-
лови 

 

2.10. За багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи та з нагоди 10-ї річниці відкриття відділення територіального центру 
“Віра в життя” ШЕВЧЕНКО Надії Іванівні, директору Городоцького районного 
територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг). 

 
 
Голова адміністрації             В. Лозовий 
 


