
 
 
 
 

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, затверд-
женого 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 за сумлінну працю, високий про-
фесіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України: 

 

АНТОНЮКА 
Ігоря Михайловича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Нью Агро Поділля”, с. Яблу-
нівка Деражнянського району 

 

БАРТКОВА  
Олексія Леонідовича 

– прапорщика, техніка випробувально-виробничої 
майстерні вибухових пристроїв загону контролю 
якості проведення робіт з розмінування військової 
частини А2641

 

БЕРЕЗЮК 
Наталію Анатоліївну 

– секретаря судового засідання Шепетівського міськ-
районного суду Хмельницької області 

 

БРИЦЬКУ  
Олену Миколаївну 

– директора комунального закладу культури “Хмель-
ницький обласний краєзнавчий музей” 

 

ГОЛУБА  
Максима Миколайовича 

– майора, начальника відділення підготовки водола-
зів-підривників загону водолазної підготовки війсь-
кової частини А2641

   

ГРАМЧУК  
Тетяну Андріївну 

– радника юстиції, прокурора відділу забезпечення 
представництва в суді управління представництва 
інтересів держави в суді прокуратури Хмельниць-
кої області
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ГОЦІЙ  
Катерину Вікторівну  

– головного спеціаліста – економіста відділу плану-
вання, фінансування, обліку та звітності управління 
культури, національностей, релігій та туризму об-
ласної державної адміністрації 

 

ДАНІЛОВА  
Михайла Петровича 

– начальника відділу матеріально-технічного забез-
печення та соціально-побутових потреб прокура-
тури Хмельницької області

 

ДАНІЛОВА  
Олександра Івановича 

– директора комунального підприємства Дунаєвець-
кої районної ради “Лісовик” 

   

ДАНИЛЯКА 
Володимира Васильовича 

– майстра спорту України міжнародного класу, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

ЖОЛКЕВСЬКУ 
Маргариту Василівну 

– лейтенанта медичної служби, ординатора поліклі-
ніки Хмельницького військового госпіталю 

 

ЗАБЛОТОВСЬКУ 
Ларису Деонизівну 

– головного лікаря комунального некомерційного під-
приємства “Віньковецький центр первинної медико-
санітарної допомоги” Віньковецької районної ради

   

КУЧЕРУКА  
Олександра Анатолійовича 

– підполковника поліції, начальника інспекторського 
відділу управління організаційно-аналітичного за-
безпечення та оперативного реагування Головного 
управління Національної поліції в області

 

КОВПАК  
Ольгу Петрівну 

– поетесу, перекладача, члена обласного осередку 
всеукраїнської творчої спілки “Конгрес літераторів 
України”, м. Деражня 

 

КОШЛАНСЬКОГО  
Сергія Тимофійовича 

– заточувальника цеху № 401 Волочиського машино-
будівного заводу публічного акціонерного това-
риства “Мотор Січ”

 

КРАВЧУКА  
Андрія Петровича 

– капітана управління Служби безпеки України в 
області 

   

КРИЧКІВСЬКУ  
Анну Юріївну 

– помічника судді апеляційного суду Хмельницької 
області 

 

ЛЕСЬКІВ  
Ірину Ярославівну 

– завідувача науково-експозиційного відділу Держав-
ного історико-культурного заповідника “Межибіж” 

 

ЛІТВІНЧУК 
Марію Іванівну 

– директора Ізяславського районного центру зайня-
тості 

 

МІЩЕНКО 
Ірину Григорівну 

– завідувача відділу періодики Хмельницької об-
ласної бібліотеки для юнацтва 

 

МОРОЗА 
Олега Володимировича 

– члена обласного комітету сприяння реалізації по-
ложень Конституції України, м. Хмельницький 

 

ОНІСІМЧУК 
Тетяну Миколаївну 

– завідувача відділу світської, кримінальної, судової 
хроніки та приватного життя редакції газети 
“Нетішинський вісник”

 

ОЛІЙНИК  
Валентину Євгенівну 

– секретаря-друкарку Городоцького районного суду 
Хмельницької області 
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ПАНАСЮК  
Тетяну Іванівну 

– директора Летичівського територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг)

 

ПЕНТІЙ 
Валентину Михайлівну  

– вчителя фізики Вишнівчицької ЗОШ І-ІІІ ступенів 
імені С.М. Раєвського Чемеровецького району 

 

ПОПОВА  
Іллю Костянтиновича 

– молодшого лейтенанта, командира інженерного 
взводу інженерно-технічної роти військової части-
ни А3631 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738

   

ПРОКОПЧУКА  
Володимира 
Олександровича 

– директора філії “Рідний край” приватного акціо-
нерного товариства “Зернопродукт Миронівський 
хлібопродукт”, с. Новоставці Теофіпольського ра-
йону

   

ПРОТАСА 
Віктора Євгенійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 28-го державного пожеж-
но-рятувального поста 11-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області 

 

САДОВЦЯ  
Руслана Юрійовича 

– підполковника поліції, начальника сектору реагу-
вання патрульної поліції № 1 Ярмолинецького  від-
ділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області 

 

САСА  
Миколу Петровича 

– фрезерувальника 6-го розряду механоскладального 
цеху державного підприємства “Новатор”, м. Хмель-
ницький

 

СЕРЕДУ 
Петра Петровича 

– начальника управління соціального захисту насе-
лення Кам’янець-Подільської районної державної 
адміністрації 

 

СОЛОГУБ  
Наталію Олександрівну 

– завідувача сектору організаційно-аналітичної діяль-
ності, документування та контролю Державної 
екологічної інспекції в області 

 

СТЕПЕНКА  
Віктора Олександровича 

– капітана, начальника служби пального і мастиль-
них матеріалів тилу військової частини А2738 

 

СТУПЧУКА  
Михайла Михайловича 

– завідувача реабілітаційного відділу Хмельницького 
обласного госпіталю ветеранів війни 

 

ТЕЛИЧКА  
Івана Івановича 

– вчителя фізики та інформатики Кам’янець-По-
дільської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 1 з 
поглибленим вивченням німецької мови 

 

УКОЛОВУ  
Лесю Анатоліївну 

– старшину, начальника клубу військової частини 
А1538 

 

ФЕСЕНКО 
Галину Анатоліївну 

– провідного економіста централізованої бухгалтерії 
при управлінні культури, національностей, релігій та 
туризму обласної державної адміністрації

 

ХАРЧУК 
Валентину Сергіївну 

– провідного спеціаліста сектору режимно-секретної 
роботи апеляційного суду Хмельницької області 
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ЧЕРНИШ  
Галину Миколаївну 

– письменницю, літературознавця, члена обласного 
осередку всеукраїнської творчої спілки “Конгрес 
літераторів України”, с. Явтухи Деражнянського ра-
йону 

 

ШАМАЯ  
Ігоря Володимировича 

– підполковника управління Служби безпеки Украї-
ни в області 

 

ШЕРЕМЕТУ 
Павла Михайловича 

– капітана, начальника служби озброєння технічної 
частини військової частини 3053 Національної 
гвардії України

   

ЩЕРБУ  
Іллю Олександровича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, 
сапера бульдозериста відділення спеціальних робіт 
групи піротехнічних робіт аварійно-рятувальної 
частини Аварійно-рятувального загону спеціаль-
ного призначення Головного управління ДСНС Ук-
раїни в області 

 

ЯЦЕНЮКА 
Романа В’ячеславовича  

– тренера команди зі спортивного туризму Хмель-
ницького міського центру туризму, краєзнавства та 
екскурсій учнівської молоді 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня Неза-
лежності України: 
БУРДЕЙНОМУ  
Олександру Івановичу 

– прапорщику, помічнику начальника військового на-
ряду 1-го відділення 2-го патрульного взводу пат-
рульної роти військової частини 3053 Національної 
гвардії України

 

БИЧКОВУ  
Богдану Вікторовичу 

– судовому розпоряднику відділу служби судових 
розпорядників апеляційного суду Хмельницької об-
ласті

   

ГОНЧАРУ  
Івану Олексійовичу 

– молодшому раднику юстиції, заступнику началь-
ника відділу забезпечення представництва в суді 
управління представництва інтересів держави в суді 
прокуратури Хмельницької області 

   

ГУМЕНЮКУ 
Олександру Олександровичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, командиру 
відділення 38-го державного пожежно-рятувального 
поста 39-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України в області

   

ДІГТЯРЮ 
Олександру Миколайовичу 

– підполковнику медичної служби, провідному хірур-
гу Хмельницького військового госпіталю 

 

ДІДИК  
Олені Борисівні 

– секретарю суду відділу організаційного забезпе-
чення розгляду цивільних справ апеляційного суду 
Хмельницької області 

 

ДОРОФЄЄВУ  
Денису Павловичу 

– солдату, водію понтонного відділення військової 
частини А3290 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738
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ЗАКОРДОНЦЮ 
Артуру Венедиктовичу 

– прозаїку і поету, члену Національної спілки пись-
менників України, члену Віньковецької районної 
громадської організації “Літературної спілки “Огне-
вежа”, учаснику антитерористичної операції 

 

ЗЕЛІНСЬКІЙ  
Ірині Казимирівні 

– старшому лейтенанту поліції, заступнику начальника 
управління превентивної діяльності – начальнику від-
ділу організації діяльності груп реагування Головного 
управління Національної поліції в області 

 

ІЛЬЧЕНКО  
Альоні Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу державного еколо-
гічного нагляду (контролю) природно-заповідного 
фонду, лісів та рослинного світу – державному ін-
спектору з охорони навколишнього природного се-
редовища Державної екологічної інспекції в області

   

КАМІНСЬКОМУ  
Ігорю Валерійовичу 

– молодшому сержанту, командиру відділення об-
ладнання пунктів управління взводу обладнання 
пунктів управління інженерної роти військової час-
тини А3479 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738 

 

КАШЕВСЬКОМУ  
Віталію Васильовичу 

– капітану поліції, інженеру сектору спеціального 
зв’язку Головного управління Національної поліції 
в області

 

КІВЕРЧУКУ  
Вадиму Григоровичу 

– старшому прапорщику управління Служби безпеки 
України в області 

 

КНЯЗЄВІЙ  
Наталії Анатоліївні 

– головній акушерці Кам’янець-Подільського перина-
тального центру 

 

КОРЖИК 
Світлані Анатоліївні 

– начальнику відділу освіти, молоді, спорту та куль-
тури Летичівської районної державної адміністрації 

 

КОРОСТЕЛКІНІЙ 
Юлії Ігорівні 

– секретарю судового засідання відділу організацій-
ного забезпечення розгляду кримінальних справ 
апеляційного суду Хмельницької області 

 

КОЧМАРСЬКІЙ  
Олесі Миколаївні 

– помічнику судді Ярмолинецького районного суду  

 

КРИВОШЕЮ 
Олександру 
Миколайовичу 

– сержанту, інструктору відділення підготовки (собак) 
загону підготовки кінологів та собак військової 
частини А2641 

 

КУХАРУ  
Сергію Володимировичу 

– юристу 1-го класу, старшому слідчому слідчого 
відділу прокуратури Хмельницької області 

 

ЛАЙТЕР 
Світлані Миколаївні 

– заступнику голови правління Кам’янець-Поділь-
ського районного споживчого товариства 

 

МЕЛЬНИКУ  
Сергію Євгеновичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського вироб-
ництва товариства з обмеженою відповідальністю 
“Промінь Галичина”, с. Андріївка Чемеровецького 
району

   

МЕЛЬНИКУ 
Станіславу Геннадійовичу 

– члену обласного комітету сприяння реалізації по-
ложень Конституції України, м. Хмельницький 
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МИКУЛЯКУ  
Миколі Ярославовичу 

– начальнику Волочиського районного управління 
Держпродспоживслужби в області 

 

МИХАЦЬКОМУ 
Руслану Миколайовичу 

– начальнику конструкторського бюро відділу медич-
ної, вимірювальної техніки державного підпри-
ємства “Новатор”, м. Хмельницький 

 

МОСКАЛЮКУ  
Віталію Володимировичу 

– капітану управління Служби безпеки України в 
області 

 

РЕЗУНИК 
Людмилі Миколаївні 

– члену обласного комітету сприяння реалізації по-
ложень Конституції України, м. Хмельницький 

 

РОМАНЦЮ  
ДМИТРУ ВАСИЛЬОВИЧУ 

– старшому солдату, старшому саперу інженерно-са-
перного відділення інженерно-саперного взводу 
інженерно-саперної роти військової частини А4568  
безпосереднього підпорядкування військовій час-
тині А2738 

 

САЄНКУ  
Олександру Анатолійовичу 

– заступнику начальника відділу державного еколо-
гічного нагляду (контролю) земельних ресурсів та 
надр, поводження з відходами та небезпечними хі-
мічними речовинами – старшому державному ін-
спектору з охорони навколишнього природного се-
редовища Державної екологічної інспекції в області 

 

САПОЖНИКУ  
Олександру 
Володимировичу 

– старшому прапорщику, старшому інструктору (з во-
діння) автомобільного відділення автомобільного 
взводу військової частини 3053 Національної гвардії 
України 

 

СЕМЕНОВИЧУ 
Олександру Васильовичу 

– старшому сержанту служби цивільного захисту, по-
жежному-рятувальнику 13-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області 

 

ТЕНЕНЕВУ  
Михайлу Михайловичу 

– приватному підприємцю, селище Теофіполь  

 

ФУРМАНУ 
Петру Антоновичу 

– підполковнику поліції, начальнику Дунаєвецького 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області

   

ЦІЛІНСЬКІЙ 
Лесі Іванівні  

– старшій медичній сестрі клініко-діагностичного від-
ділення Хмельницького обласного госпіталю вете-
ранів війни 

 

ЧОРНОМУ  
Сергію Леонідовичу 

– учаснику антитерористичної операції, с. Коричинці 
Деражнянського району 

 

2) за участь у X обласному фестивалі ветеранських хорів “Тобі, Україно, 
пісенний наш скарб!” та з нагоди Дня Незалежності України: 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ 

ДЕРАЖНЯНСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ  
(КЕРІВНИК КАЧИНСЬКИЙ ВІКТОР ВОЛОДИМИРОВИЧ) 
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КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ 

“ЖУРАВКА” КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ” НЕТІШИН” 

(КЕРІВНИК ЖИВАГА ЛАРИСА В’ЯЧЕСЛАВІВНА) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ 

“ЧЕБРЕЦІ” ЧЕМЕРОВЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ ДОЗВІЛЛЯ І МИСТЕЦТВ 

(КЕРІВНИК ВІНЯРСЬКА МАРІЯ ПЕТРІВНА) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ “НАДВЕЧІР’Я” 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

(КЕРІВНИК ЛОБОДЮК БОРИС ПАВЛОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ ХОРУ “ВЕТЕРАН” ШЕПЕТІВСЬКОГО МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ 

(КЕРІВНИК ШНАЙДЕР АНАТОЛІЙ ФЕДОРОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ПРАЦІ ТА ДІТЕЙ ВІЙНИ 

“ЖУРАВКА” КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “ЦЕНТР КУЛЬТУРИ ТА ДОЗВІЛЛЯ” 

ЯРМОЛИНЕЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ  
(КЕРІВНИК КВАСЮК КАТЕРИНА ОЛЕКСАНДРІВНА) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АНСАМБЛЮ МУЗИКИ І ПІСНІ “РЕТРО” ХМЕЛЬНИЦЬКОГО 

МІСЬКОГО КУЛЬТУРНО-МИСТЕЦЬКОГО ЦЕНТРУ “ВЕТЕРАН” 

(КЕРІВНИК ЛЮШНЯ МИХАЙЛО ПЕТРОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ВОЛОНТЕРСЬКОГО ХОРУ “ЄДНІСТЬ” 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО 

ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) 

(КЕРІВНИК КУПЧИН ВОЛОДИМИР ІВАНОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ ХОРУ “КНИЖКІВЧАНКА” КЛУБУ МІКРОРАЙОНУ КНИЖКІВЦІ 

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ (КЕРІВНИК РАДЕЦЬКИЙ ОЛЕКСІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ ХОРУ ВЕТЕРАНІВ “КВІТКА НА КАМЕНІ” КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОГО 

МІСЬКОГО БУДИНКУ КУЛЬТУРИ (КЕРІВНИК САВЧУК ЮРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ ХОРУ ВЕТЕРАНІВ “НАДВЕЧІР’Я” МАЛОПОБІЯНСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО 

БУДИНКУ КУЛЬТУРИ ДУНАЄВЕЦЬКОГО РАЙОНУ 

(КЕРІВНИК ПАЛАНИЦЬКИЙ ЮРІЙ ПЕТРОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ КОМУНАЛЬНОГО 

ЗАКЛАДУ “СЛАВУТСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПАЛАЦ КУЛЬТУРИ” 

(КЕРІВНИК МОТОРНИЙ АНАТОЛІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ) 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ВОЛОНТЕРСЬКОГО ХОРУ “ВІТА” 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ГЕРІАТРИЧНОГО ПАНСІОНАТУ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ І ПРАЦІ 

(КЕРІВНИК ЦИМБАЛЮК ВАСИЛЬ ПРОКОПОВИЧ) 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


