
 
 
 
 
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, відповідно до розпорядження 
голови обласної державної адміністрації від 10.08.2018 № 67/2018-р/к “Про 
відпустку голови обласної державної адміністрації В. Лозового”: 

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

1) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток освіти Теофіпольського району та з нагоди 55-річчя 
від дня народження МЕЛЬНИК Майю Олександрівну, начальника відділу освіти 
Теофіпольської районної державної адміністрації; 

2) за вагомий особистий внесок у розвиток Чорнобильського руху у 
Волочиському районі та з нагоди 60-річчя від дня народження ГАБАКА Миколу 
Дмитровича, ліквідатора на ЧАЕС 1-ї категорії; 

3) за гармонізацію міжконфесійних відносин, відродження втраченої 
української духовності, з нагоди Дня Ангела та 25-річчя керування Хмель-
ницькою єпархією Української Православної Церкви Високопреосвященні-
шого АНТОНІЯ, Митрополита Хмельницького і Старокостянтинівського, ке-
руючого Хмельницькою єпархією Української Православної Церкви; 

4) за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, 
високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя від дня народження ЗАГОРСЬКОГО 

Віктора Станіславовича, Пеньківського сільського голову Старокостянтинів-
ського району; 
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5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у громадську, економічну діяльність, розвиток торгівельної галузі та з 
нагоди Дня працівників торгівлі: 
ГАРМАТЮК 
Євгенію Анатоліївну 

– заступника голови громадської організації “Асоціа-
ція Хмельницьких ринків” 

 

ПЕТРУШЕВСЬКУ 
Ірину Павлівну 

– адміністратора постійно діючої виставки-ярмарку 
місцевих виробників Хмельницької області 

 

ХУДЕНКА 
Антона Антоновича 

– фізичну особу-підприємця, учасника постійно дію-
чої виставки-ярмарку місцевих виробників Хмель-
ницької області (торгова марка “Агропродукт”)

 

ЯКОВЮК 
Світлану Броніславівну 

– фізичну особу-підприємця (торгова марка “Балтика”) 

   

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподарського вироб-
ництва області та з нагоди 55-річчя від дня народження ЧЕРНИШ Світлану 
Станіславівну, головного спеціаліста відділу фінансово-кредитного забезпе-
чення, бухгалтерського обліку та звітності, голову профспілкового комітету 
Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації; 

7) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку 
та з нагоди 2-ї річниці від дня створення Сил спеціальних операцій Збройних 
Сил України: 
ДЕМ’ЯНЧУКА 
Михайла Івановича 

– сержанта, старшого розвідника групи спеціального 
призначення роти спеціального призначення війсь-
кової частини А 0661 

 

ДЕРЕВЯГА 
Романа Васильовича 

– старшого лейтенанта, командира групи спеціаль-
ного призначення роти спеціального призначення 
військової частини А 0661

 

ІВАШИНА  
Богдана Сергійовича 

– старшого лейтенанта, командира групи спеціаль-
ного призначення роти спеціального призначення 
військової частини А 0661 

 

РОСТОЦЬКОГО 
Дмитра Михайловича 

– старшого лейтенанта, старшого офіцера оперативно-
планового відділення штабу загону спеціального 
призначення військової частини А0553 

 

САВЧУКА 
Сергія Васильовича 

– капітана, помічника начальника штабу загону спе-
ціального призначення військової частини А0553 

   

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
80-річчя від дня народження ЯВОРСЬКОГО Віктора Дмитровича, члена Націо-
нальної спілки архітекторів України; 



 3

9) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особистий 
внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в 
зоні операції Об’єднаних сил: 
ГРОДСЬКУ 
Юлію Анатоліївну 

– старшого лейтенанта податкової міліції – старшого 
оперуповноваженого з ОВС оперативно-аналітично-
го сектору оперативного управління ГУ ДФС в об-
ласті

   

ФУРМАНА  
Олега Олександровича   

– підполковника податкової міліції, старшого опер-
уповноваженого з особливо важливих справ опера-
тивно-технічного відділу оперативного управління 
Головного управління ДФС в області 

   

ШУРКА 
Олексія Володимировича 

– капітана податкової міліції, старшого інспектора з 
ОД штабу оперативного управління ГУ ДФС в об-
ласті 

 

ЯЦКОВСЬКОГО 
Дмитра Сергійовича 

– лейтенанта податкової міліції, старшого оперупов-
новаженого відділу протидії незаконного обігу під-
акцизних товарів оперативного управління ГУ ДФС 
в області 

 

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і функціонування гідрометеорологічної служби 
області та з нагоди 55-річчя від дня народження БУЙНЯК Зінаїду Іванівну, 
заступника начальника Хмельницького обласного центру з гідрометеорології; 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподар-
ського виробництва та з нагоди 70-річчя від дня народження МАТВІЙЧУКА 
Анатолія Максимовича, директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Кунівське”, с. Кунів Ізяславського району; 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
70-річчя від дня народження ДУБОВОГО Анатолія Васильовича, керівника 
шахового гуртка, м. Кам’янець-Подільський; 

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та 
комерційного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди 
Дня будівельника: 

БРОДОВСЬКОГО  
Олександра Станіславовича 

– голову правління приватного акціонерного товариства 
“Розбуд”, м. Кам’янець-Подільський 

 

ГАРКУШУ 
Євгена Миколайовича 

– інженера-будівельника технічного відділу товарист-
ва з обмеженою відповідальністю “Арден Палац”, 
селище Сатанів Городоцького району 

 

ГУЛЯКА 
Анатолія Алімовича 

– водія транспортної дільниці колективного підпри-
ємства “Хмельницький комбінат будівельних мате-
ріалів”

 

КОНЮШЕНКА 
Андрія Олександровича 

– директора приватного підприємства “Будкомплект”, 
м. Кам’янець-Подільський 
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РАДЗІВІДЛА 
Олександра Мар’яновича 

– машиніста-бульдозериста малого підприємства 
“Крок”, с. Кам’янка Городоцького району 

 

РУДНІЦЬКОГО 
Віталія Мічеславовича 

– виконавця робіт ПрАТ “Об’єднання “Прогрес”, м. Сла-
вута 

   

ЦІСАРЯ  
Анатолія Івановича 

– виконавця робіт приватної фірми “Діта”, м. Хмель-
ницький 

 

ЧОРНОГО 
Олександра Миколайовича 

– арматурника цеху будівельних матеріалів товарист-
ва з додатковою відповідальністю “Хмельницьк-
залізобетон”

 

14) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
справу реалізації державної політики з питань надання соціальних послуг для 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та з нагоди 10-річчя 
відкриття державного закладу “Хмельницький обласний соціальний гурто-
житок для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування” 
КОЛЕКТИВ ГУРТОЖИТКУ. 

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

1) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку 
та з нагоди 2-ї річниці від дня створення Сил спеціальних операцій Збройних 
Сил України: 
БУРЯКУ 
Дмитру Юрійовичу 

– солдату, телеграфісту відділення радіозв’язку ін-
формаційно-телекомунікаційного центру військової 
частини А 0661

 

КОРОБКІНУ 
Павлу Ігоровичу 

– старшому солдату, розвіднику-радисту групи спеці-
ального призначення роти спеціального призна-
чення військової частини А 0661 

 

НЕГЕРЧУКУ 
Миколі Вікторовичу 

– молодшому сержанту, штаб-сержанту 3-ї категорії 
розвідувально-інформаційного відділення військо-
вої частини А 0661

 

ПРИДАЧУКУ 
Олександру Олексійовичу 

– старшому прапорщику, головному сержанту роти 
спеціального призначення військової частини А0553

 

ЧЕРЕПОВСЬКОМУ 
Валерію Івановичу 

– солдату, розвіднику-снайперу групи спеціального 
призначення військової частини А0553 

   

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та 
комерційного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди 
Дня будівельника: 

 

ШВЕДУ 
Олегу Ярославовичу 

– машиністу формувального агрегата 5-го розряду 
товариства з додатковою відповідальністю “Хмель-
ницькзалізобетон” 
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ШТОГРІНУ 
Якову Петровичу 

– виконавцю робіт товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Будівельний Альянс Груп” 

 

 
 
Перший заступник  
голови адміністрації               В. Кальніченко 


