
 
 
 
 

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 ро-
ку № 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) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

ЖЕЛІХОВСЬКУ  
Юлію Віталіївну 

– приватного нотаріуса Хмельницького районного 
нотаріального округу 

   

КУХАРСЬКУ 
Лілію Анатоліївну 

– приватного нотаріуса Віньковецького районного 
нотаріального округу 

   

НАМИСТЮК 
Любов Іванівну 

– приватного нотаріуса Старосинявського районного 
нотаріального округу 

   

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у со-
ціально-економічний розвиток області та з нагоди Дня підприємця: 

ВОВНЯНКА  
Івана Йосиповича 

– директора малого приватного підприємства “Полі-
мер”, м. Городок 

   

ГУЦЯ  
Віктора Володимировича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Агро-Дністер”, с. Вільховець Новоушиць-
кого району 

   

КОЦЮКА 
Володимира Володимировича

– директора приватного сільськогосподарського під-
приємства “Криниця”, с. Криниця Старокостянти-
нівського району 
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ЛИХОЛАТА  
Володимира Дмитровича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “СТІМУЛ ПЛЮС”, смт Летичів 

   

МАКУХУ  
Івана Васильовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “ВВТ Грейн”, смт Ярмолинці 

   

ПАВЛЕНКА  
Ігоря Петровича 

– заступника директора фермерського господарства 
“Бастіон”, м. Хмельницький 

   

ПЛОХЕНКО  
Тетяну Михайлівну 

– директора Кам’янець-Подільського учбово-вироб-
ничого підприємства Українського товариства глу-
хих 

   

ТЕНЕНЕВА  
Михайла Михайловича 

– фізичну особу-підприємця, смт Теофіполь 

   

ХІЛЬКО 
Тетяну Анатоліївну 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Екотехнік-Дунаївці”, с. Дем’янківці Дунає-
вецького району 

   

ЦИЦА  
Петра Григоровича 

– директора приватного підприємства “Техномар-
кет”, м. Нетішин 

   

3) за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної 
цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня 
створення Центру розмінування (військова частина А2641) військовослуж-
бовців цієї військової частини: 

МЕЛЬНИЧУКА  
Олександра Сергійовича 

– майора, начальника відділення спеціальної підго-
товки загону спеціальної підготовки  

   

ЧОПИКА  
Станіслава Петровича 

– лейтенанта, начальника відділення підготовки роз-
рахунків мінно-розшукових собак загону підготовки 
кінологів та собак 

   

ЯРОЩУКА  
Тараса Володимировича 

– солдата, водія-кранівника взводу забезпечення  

   

4) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня ма-
шинобудівника:  
БІЛЕЦЬКОГО  
Адама Станіславовича 

– начальника відділу спеціальної техніки державного 
підприємства “Новатор”, м. Хмельницький 

   

БОНДАР  
Ліліану Миколаївну 

– електромонтажника-схемника товариства з обмеже-
ною відповідальністю “ПРЕТТЛЬ-Кабель Україна”, 
м. Кам’янець-Подільський 

   

ГИКАВЧУКА  
Віталія Веніаміновича 

– слюсаря механоскладальних робіт п’ятого розряду 
публічного акціонерного товариства “Завод Темп”, 
м. Хмельницький 

   

ГОВОРУНА  
Ростислава Давидовича 

– фрезерувальника шостого розряду механічного цеху 
приватного акціонерного товариства “Хмельниць-
кий завод ковальсько-пресового устаткування “Приг-
ма-Прес”, м. Хмельницький 

   

КУШНІРА  – токаря механо-зварювального цеху № 73 держав-
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Анатолія Олексійовича ного підприємства “Красилівський агрегатний за-
вод” 

   

МАЗУРА  
Олександра Анатолійовича

– гальваніка третього розряду товариства з обме-
женою відповідальністю “Р.І.Н.О”, м. Хмельниць-
кий 

   

НІЩУНА  
Ігоря Ігоровича 

– налагоджувальника верстатів і маніпуляторів з про-
грамним керуванням цеху № 442 Волочиського ма-
шинобудівного заводу публічного акціонерного то-
вариства “Мотор Січ” 

   

ПАВЛИКА  
Василя Олексійовича 

– першого заступника технічного директора пуб-
лічного акціонерного товариства “Укрелектроапа-
рат”, м. Хмельницький 

   

ПОЛІЩУКА  
Василя Васильовича 

– слюсаря-ремонтника публічного акціонерного това-
риства “Кам’янець-Подільськсільмаш” 

   

СЛОБОДЕНЮК  
Галину Олександрівну 

– завідувача складу комплектації виробничо-дис-
петчерського відділу державного підприємства 
“Шепетівський ремонтний завод” 

   

ТОМАШЕВСЬКУ 
Віру Михайлівну 

– свердлувальницю третього розряду приватного 
акціонерного товариства “Кам’янець-Подільськ-
автоагрегат” 

   

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогосподарського 
виробництва Старокостянтинівського району та з нагоди 70-річчя від дня 
народження ОМЕЛЯНЮКА Тимофія Григоровича, колишнього заступника ди-
ректора товариства з обмеженою відповідальністю “Айдаред”, с. Весела Ста-
рокостянтинівського району. 

6) за активну громадянську позицію, інвестиційну діяльність та вагомий 
особистий внесок у реалізацію проекту дегазації полігону твердих побутових 
відходів з виробленням електроенергії: 
ЖУКА  
Геннадія Віліоровича 

– заступника директора інституту газу Національної 
академії наук України, доктора технічних наук 

   

КОМІССАРЕНКА  
Дмитра Анатолійовича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Міжнародний центр газових техно-
логій”, кандидата економічних наук 

   

7) за перемогу у Другій лізі України з футболу 2017-2018 років, високу 
професійну майстерність та вагомий особистий внесок у розвиток футболу 
Хмельниччини ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ “АГРОБІЗНЕС” (М. ВОЛОЧИСЬК); 

8) за високу професійну майстерність, досягнення вагомих спортивних 
результатів та вагомий особистий внесок у розвиток футболу Хмельниччини: 

БЛАЖІЄВСЬКОГО  
Анатолія Павловича 

– ветерана футболу, м. Волочиськ 

   

ЗАБОЛОТНОГО  
Василя Героновича 

– ветерана футболу, м. Волочиськ 
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КРОТОВИЧА  
Миколу Леонідовича 

– ветерана футболу, м. Волочиськ 

   

СЕНЮКА  
Анатолія Степановича 

– ветерана футболу, м. Волочиськ 

   

ЧУБАТЮКА  
Анатолія Лукашевича 

– головного тренера футбольного клубу “АГРОБІЗ-
НЕС”, м. Волочиськ 

   

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БАРВІНСЬКОГО  
Давида Шулимовича 

– майстра на лісозавантажувальному пункті Дунає-
вецького лісокомплексу державного підприємства 
“Камянець-Подільське лісове господарство” 

   

ВАВРИЧІЧ 
Тетяну Казимирівну 

– головного економіста державного підприємства 
“Шепетівське лісове господарство” 

   

ГОНГОЛЯ  
Василя Васильовича 

– лісника Віньковецького лісництва державного під-
приємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

   

ДМИТРУКА  
Анатолія Володимировича 

– начальника гаража державного підприємства “Ізяс-
лавське лісове господарство” 

   

КСЕНЖУКА  
Анатолія Дмитровича 

– старшого майстра лісу Пархомівського лісництва 
державного підприємства “Хмельницьке лісомис-
ливське господарство” 

   

НЕМЦЯ 
Володимира Миколайовича 

– лісничого Хоровицького лісництва державного під-
приємства “Славутське лісове господарство” 

   

НИЗОВЦЯ 
Миколу Миколайовича 

– лісника Полонського спеціалізованого лісокому-
нального сільськогосподарського підприємства “Лі-
совик” 

   

РЕПІНЕЦЬКОГО 
Богдана Борисовича 

– головного лісничого Чемеровецького спеціалізо-
ваного лісогосподарського об’єднання “Агроліс” 

   

РУДЮКА  
Івана Миколайовича 

– вальника лісу шостого розряду Грицівського ліс-
ництва державного підприємства “Старокостянти-
нівське лісове господарство” 

   

САСЮКА  
Андрія Володимировича 

– директора національного природного парку “Мале 
Полісся” 

   

СЛОБОДЯН  
Антоніну Іванівну 

– заступника начальника відділу бухгалтерського об-
ліку та економічного аналізу обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

   

СЛОБОДЯНЮКА  
Олександра Васильовича 

– лісоруба шостого розряду Струзького лісництва 
державного підприємства “Новоушицьке лісове го-
сподарство” 

   

ТОКАРЯ  
Миколу Миколайовича 

– водія автомобіля по вивезенню лісу Летичівського 
лісопункту державного підприємства “Летичівське 
лісове господарство” 
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10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток промисловості Хмельниччини та з нагоди         
55-річчя від дня народження ТАРАСОВУ Наталію Юріївну, начальника відділу 
розвитку промисловості Департаменту економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури обласної державної адміністрації; 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у забезпечення реалізації державної бюджетної політики на 
території району та з нагоди 60-річчя від дня народження ГОРДУ Григорія 
Олександровича, начальника управління фінансів Старокостянтинівської 
районної державної адміністрації; 

12) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
БІЛИКА  
Анатолія Васильовича 

– заслуженого тренера України з велосипедного спорту 

   

ВЕРЕСНЯК 
Альону Анатоліївну 

– майстра спорту України міжнародного класу з кіо-
кушинкай карате 

   

ВОЄВУДКО 
Єлизавету Павлівну 

– спортсмена боксера дитячо-юнацької спортивної 
школи “Авангард” 

,   

ГУСЄВУ  
Людмилу Михайлівну 

– директора Хмельницької дитячо-юнацької спортив-
ної школи № 3 

   

КВІКВІНІА  
Полміра Мірабовича 

– спортсмена, майстра спорту України міжнародного 
класу з гирьового спорту, інструктора обласної ор-
ганізації ФСТ “Динамо” України 

   

КРУШИНСЬКОГО 
Вадима Дмитровича 

– старшого тренера, викладача відділення легкої ат-
летики Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді 

   

СНІЦЕРА 
Сергія Васильовича 

– начальника Хмельницького обласного відділення 
(філії) Комітету з фізичного виховання та спорту 
Міністерства освіти і науки України 

   

ЧУМАКОВА 
Анатолія Миколайовича 

– тренера-викладача з боксу дитячо-юнацької спор-
тивної школи “Авангард” 

   

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток газового госпо-
дарства Хмельниччини та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафто-
переробної промисловості: 

ІЩЕНКА  
Володимира Григоровича 

– старшого майстра служби експлуатації систем газо-
постачання Білогірської дільниці публічного акціо-
нерного товариства по газопостачанню та газифі-
кації “Хмельницькгаз” 
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ЛЕВКОВА  
Валентина Анатолійовича

– слюсаря з експлуатації та ремонту підземних газо-
проводів групи комплексного приладового обсте-
ження газових мереж публічного акціонерного това-
риства по газопостачанню та газифікації  “Хмельницькгаз” 

   

ЛУКОВСЬКУ 
Олену Вікторівну 

– заступника директора з фінансово-економічних пи-
тань дочірнього підприємства “Пропан” 

   

ПАЛІЯ  
Дмитра Володимировича 

– радника з фінансово-економічних питань дочір-
нього підприємства “Пропан” 

   

ПОТІЙЧУК 
Ольгу Валентинівну 

– адвоката управління в Житомирській області адво-
катського об’єднання “Правовий альянс” 

   

14) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди 574-ї річниці першої писемної згадки про 
місто Красилів: 
ПЕЙКА  
Валерія Петровича 

– директора приватного акціонерного товариства 
“Оболонь” “Красилівське” 

   

ШПАЧЕНКО  
Марію Михайлівну 

– заступника головного лікаря комунального неко-
мерційного підприємства Красилівського Центру 
первинної медико-санітарної допомоги 

   

15) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток промисловості Хмельниччини та з нагоди 60-річчя 
від дня народження ПАНЧЕНКА Михайла Васильовича, заступника директора 
державного підприємства “Новатор” з маркетингу, м. Хмельницький; 

16) за вагомий особистий внесок у розвиток газотранспортної системи, 
багаторічну сумлінну працю, якісне виконання покладених завдань, з нагоди 
Дня працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості та 70-річчя 
газотранспортної системи України МАНАЧИНА Вадима Володимировича, про-
відного інженера з метрології служби газовимірювань та метрології Краси-
лівського лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії 
Управління магістральних газопроводів “Київтрансгаз” акціонерного това-
риства “Укртрансгаз”; 

17) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня 
рятувальника працівників Головного управління ДСНС України в області: 
НЕФЬОДОВА  
Руслана Валерійовича 

– підполковника служби цивільного захисту, началь-
ника сектору планування, аналітичного та докумен-
тального забезпечення 

   

МАРУЩАКА  
Євгена Олеговича  

– капітана служби цивільного захисту, начальника 
режимно-таємного сектору 

 
 
 

  

18) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у підвищення ефективності агропромислового виробництва Хмельнич-
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чини та з нагоди проведення 31-ї обласної сільськогосподарської виставки 
“Агро-Поділля 2018”: 

ВІНЯРСЬКОГО  
Віктора Михайловича 

– оператора зерноочисної машини товариства з додат-
ковою відповідальністю “Городоцьке”, м. Городок  

   

ЛОХВИЦЬКОГО 
Віталія Васильовича 

– комбайнера приватно-орендного підприємства “Ко-
лос”, с. Правдівка Ярмолинецького району 

   

НІКІТЧЕНКА  
Віталія Валерійовича 

– тракториста-машиніста товариства з обмеженою 
відповідальністю “Христівка”, с. Христівка Ізяслав-
ського району 

   

ОНІЩУКА 
Юрія Миколайовича 

– тракториста-машиніста фермерського господарства 
“Світанок” с. Малий Правутин Славутського району

   

ОЛІЙНИКА  
Василя Івановича 

– тракториста-машиніста приватного підприємства 
“Україна-Агро-2С”, с. Бережанка Чемеровецького  
району 

   

19) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток міста Нетішин та з нагоди Дня міста: 

КОСТЕЦЬКУ 
Катерину Олександрівну 

– спеціаліста 1-ї категорії відділу з організаційних 
питань апарату виконавчого комітету Нетішинської 
міської ради 

   

ПАХОЛЬЧУКА  
Василя Миколайовича 

– члена виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради 

   

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток селища та з нагоди 525 річниці селища 
Віньківці: 

ПШИБЕЛЬСЬКОГО  
Руслана Броніславовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Лани Віньковеччини” 

   

СВІДЕРКА  
Володимира Івановича 

– секретаря Віньковецької селищної ради 

   

21) за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток комплексного лісогосподарського виробництва та з 
нагоди 80-річчя з Дня створення державного підприємства “Ярмолинецьке 
лісове господарство” працівників підприємства: 
БАСА  
Михайла Володимировича 

– заступника директора з реалізації та маркетингу 

   

КРИЖАНІВСЬКУ  
Любов Климівну 

– провідного інженера лісового господарства 

   

МАРИНИЧ  
Ніну Олександрівну 

– бухгалтера першої категорії 
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22) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 809-ї річниці міста 
Старокостянтинів: 
МІНІХ  
Ірину Миколаївну 

– депутата міської ради 7-го скликання, заступника 
голови постійної комісії з питань будівництва, ре-
гулювання земельних відносин та охорони навко-
лишнього природного середовища 

   

САВЧУК  
Галину Леонідівну 

– депутата міської ради 7-го скликання, члена постій-
ної комісії з питань будівництва, регулювання зе-
мельних відносин та охорони навколишнього при-
родного середовища, голову фракції політичної пар-
тії “За конкретні справи” 

   

23) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста Городок та з нагоди Дня міста: 
МАТВЄЙЦЕВА 
Анатолія Миколайовича 

– депутата міської ради, голову фракції ГО “За кон-
кретні справи” 

   

ТРОФІМОВУ  
Ірину Олександрівну 

– виконуючу обов’язки старости сіл Підлісний Олек-
синець, Слобідка Олексинецька Городоцького району 

   

24) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 1022-ї річниці 
міста Полонне: 
ГУСТЯКА  
Олега Михайловича 

– вчителя інформатики Полонської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів №3 

   

ТАРАБАНА  
Володимира Миколайовича 

– приватного підприємця, м. Полонне 

   

25) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста Славута та з нагоди Дня міста: 
ВЛАДИСЛАВА ПЬОТРОВСКІ  – генерального директора публічного акціонерного 

товариства “Славутський комбінат “Будфарфор” 
   

СИДОРУК  
Віту Вікторівну 

– головного бухгалтера товариства з обмеженою 
відповідальністю “Аква-Родос” 

   

26) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек: 

ЗАХАРЕНКО  
Антоніну Миколаївну 

– головного бібліотекаря обласної бібліотеки для 
дітей імені Т.Г.Шевченка 

   

ПОЛІЩУК  
Наталію Петрівну 

– головного бібліотекаря з питань соціологічних до-
сліджень та розвитку Регіонального тренінгового 
центру відділу науково-методичної роботи та інно-
вацій у бібліотечній справі обласної універсальної 
наукової бібліотеки 
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СИНИЦЮ  
Ольгу Григорівну   

– провідного бібліотекаря відділу систематизації до-
кументів та організації каталогів обласної універ-
сальної наукової бібліотеки 

   

СОРОКОЛІТ  
Тетяну Євгенівну 

– бібліотекаря 1-ї категорії обласної бібліотеки для 
юнацтва 

   

ШМАЛЬ  
Тетяну Анатоліївну   

– завідуючу сектором літератури з питань сільського 
господарства обласної універсальної наукової біблі-
отеки 

   

27) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і підвищення ефективності сільськогоспо-
дарського виробництва області та з нагоди 70-річчя від дня народження 
ЗАГРОДСЬКУ Ганну Миколаївну, директора приватно-орендного підприємства 
“Росія” Віньковецького району. 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання служ-
бових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 
ГУСЄВІЙ  
Людмилі Василівні 

– завідувачу Першої Хмельницької державної нотарі-
альної контори 

   

КОЧАТОК  
Тетяні Володимирівні 

– завідувачу Волочиської державної нотаріальної кон-
тори 

   

МАРТИНЮК  
Світлані Омелянівні 

– приватному нотаріусу Кам’янець-Подільського місь-
кого нотаріального округу 

   

ПАЦІЮК 
Ользі Анатоліївні 

– приватному нотаріусу Летичівського районного но-
таріального округу 

   

2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток промисловості Хмельниччини та з нагоди дня 
народження ВДОВИЧЕНКУ Анатолію Андрійовичу, директору державного 
підприємства “Новатор”, м. Хмельницький; 

3) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ГЕРШУКУ Андрію Івановичу, жителю м. Ізяслав; 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове ви-
конання службових обов’язків та з нагоди 70-річчя від дня народження СЛО-
БОДЯНУ Феліксу Федоровичу, методисту районного методичного кабінету від-
ділу освіти, молоді та спорту Старокостянтинівської районної державної 
адміністрації; 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 
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ГРИНИКУ  
Олександру 
Михайловичу 

– водію автотранспортних засобів другого класу Ми-
хайлівського лісництва державного підприємства 
“Хмельницьке лісомисливське господарство” 

   

ДРАПАТОМУ  
Ярославу 
Володимировичу 

– ліснику Сатанівського лісництва державного під-
приємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

   

ЗІНЧЕНКО  
Наталі Сергіївні 

– головному спеціалісту відділу бухгалтерського об-
ліку та економічного аналізу обласного управління 
лісового та мисливського господарства 

   

КОВАЛЬЧУКУ  
Віктору Олексійовичу 

– трактористу Сковородецького лісництва держав-
ного підприємства “Старокостянтинівське лісове го-
сподарство” 

   

ЛИШЕНЮ  
Сергію Станіславовичу 

– помічнику лісничого Маківського лісництва дер-
жавного підприємства “Кам’янець-Подільське лісо-
ве господарство” 

   

МАЛІВАНЧУКУ  
Руслану Анатолійовичу 

– ліснику Головчинецького лісництва державного 
підприємства “Летичівське лісове господарство” 

   

МАЛІНЧУКУ 
Олексію Івановичу 

– ліснику Старосинявського державного комуналь-
ного лісомисливського сільськогосподарського під-
приємства “Діброва” 

   

ПРУСУ  
Віктору Андрійовичу 

– токарю автогаража державного підприємства “Сла-
вутське лісове господарство” 

   

СІКОРСЬКОМУ  
Олегу Іллічу  

– старшому єгерю Плесенського лісництва держав-
ного підприємства “Шепетівське лісове господар-
ство” 

   

СІНЬКОВУ  
Олександру Вікторовичу 

– трактористу на лісогосподарських роботах держав-
ного підприємства “Новоушицьке лісове господар-
ство” 

   

ХРЕБТАТОМУ 
Володимиру Івановичу 

– лісорубу комунального підприємства “Лісове го-
сподарство” 

   

ШПОРТУНУ  
Володимиру Андрійовичу 

– механіку гаража державного підприємства  “Ізяслав-
ське лісове господарство” 

   

6) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
БЕХ  
Марині Олександрівні 

– спортсменці, майстру спорту України міжнародного 
класу з легкої атлетики 

   

БУРЧАКУ  
Анатолію Володимировичу

– заступнику директора обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді 

   

ГЕДЕЛЕВИЧУ 
Олегу Михайловичу 

– заступнику голови Хмельницької обласної федерації 
“Бойового гопака” 

   

ІСАКОВІЙ 
Інні Анатоліївні 

– начальнику відділу освіти, молоді та спорту Дунає-
вецької районної державної адміністрації 
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МАЦЬОСІ 
Сергію Ігоровичу 

– тренеру-викладачу з важкої атлетики Хмельницької 
дитячо-юнацької спортивної школи “Динамо” 

   

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди 574-ї річниці першої писемної згадки про 
місто Красилів ГОНЧАРУКУ Петру Миколайовичу, начальнику виробництва 
товариства з обмеженою відповідальністю “Агропартнер-1”; 

8) за вагомий особистий внесок у розвиток газотранспортної системи, 
багаторічну сумлінну працю, якісне виконання покладених завдань, з нагоди Дня 
працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості та 70-річчя 
газотранспортної системи України ПОЛЮКУ Миколі Володимировичу, електро-
газозварнику шостого розряду лінійно-експлуатаційної служби Красилівського 
лінійного виробничого управління магістральних газопроводів філії Управ-
ління магістральних газопроводів “Київтрансгаз” акціонерного товариства 
“Укртрансгаз”; 

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток газового госпо-
дарства Хмельниччини та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та 
нафтопереробної промисловості: 

ПАВЛЮКУ  
Павлу Степановичу 

– машиністу екскаватора служби автотранспорту Кра-
силівського відділення публічного акціонерного то-
вариства по газопостачанню та газифікації “Хмель-
ницькгаз” 

   

СЕМЕНЮКУ  
Юрію Вікторовичу 

– монтеру із захисту підземних трубопроводів від 
корозії групи електрохімзахисту підземних газових 
мереж Теофіпольської дільниці публічного акціо-
нерного товариства по газопостачанню та газифі-
кації “Хмельницькгаз” 

   

10) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня 
рятувальника працівникам Головного управління ДСНС України в області: 
БОНДАРУКУ 
Сергію Борисовичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, командиру 
відділення 18-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини  

   

КОНОНЧУК 
Анжелі Володимирівні 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, 
диспетчеру 21-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини  

   

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня машино-
будівника:  
БАБІЮ  
Павлу Михайловичу 

– штампувальнику четвертого розряду товариства з 
обмеженою відповідальністю “Р.І.Н.О”, м. Хмель-
ницький 

   

БАЛАНУ  
Олександру Вікторовичу 

– начальнику виробництва державного підприємства 
“Новатор”, м. Хмельницький 
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БОДЕНЧУКУ 
Василю Михайловичу 

– токарю механічного цеху Ямпільського ресорного 
заводу товариства з обмеженою відповідальністю 
“ЯРЗ”, смт Ямпіль 

   

КВЯТКІВСЬКОМУ 
Володимиру Володимировичу 

– слюсарю-ремонтнику з ремонту озброєння та бойо-
вих і спеціальних машин цеху № 3 державного 
підприємства “Шепетівський ремонтний завод” 

   

ЛИСОМУ  
Олегу Борисовичу 

– інженеру-конструктору товариства з обмеженою 
відповідальністю “Дювельсдорф Україна”, м. Хмель-
ницький 

   

МАРШАЛУ  
Сергію Васильовичу 

– зварювальнику пластмас п’ятого розряду публічно-
го акціонерного товариства “Завод Темп”, м. Хмель-
ницький 

   

РЕВІ 
Анатолію Григоровичу 

– електрозварнику шостого розряду заготівельно-зва-
рювального цеху приватного акціонерного това-
риства “Хмельницький завод ковальсько-пресового 
устаткування “Пригма-Прес”, 

   

РЯБОВУ  
Сергію В’ячеславовичу 

– заступнику начальника цеху № 74 державного під-
приємства “Красилівський агрегатний завод” 

   

САФРАНКОВУ  
Олександру Івановичу 

– провідному інженеру-електроніку дільниці ремонту 
та обслуговування обладнання публічного акціонер-
ного товариства “Укрелектроапарат”, м. Хмельницький 

   

СТАНІСЛАВЧУКУ  
Анатолію Анатолійовичу 

– слюсарю-інструментальнику цеху № 1 публічного 
акціонерного товариства “Кам’янець-Подільськсіль-
маш” 

   

ЯЦЬКОВІЙ  
Інні Володимирівні 

– штампувальнику цеху № 403 Волочиського маши-
нобудівного заводу публічного акціонерного това-
риства “Мотор Січ” 

   

12) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток міста Нетішин та з нагоди Дня міста: 
КОЛОМІЙЧУК  
Раїсі Василівні 

– фізичній особі-підприємцю, м. Нетішин 

   

ОПРУНЕНКУ  
Ігорю Івановичу 

– завідувачу, лікарю стоматологу-ортопеду стомато-
логічного відділення консультативно-діагностичної 
поліклініки КМЗ НМР “СМСЧ м. Нетішин” 

   

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток селища та з нагоди 525-ї річниці 
селища Віньківці: 
ВОЗНЮКУ  
Віктору Анатолійовичу 

– старшому слюсарю Віньковецького комунального 
підприємства “Віньковецький комунсервіс” 

   

НАЗАРОВУ  
Анатолію Костянтиновичу 

– члену виконавчого комітету селищної ради 

   

14) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста та з нагоди 809-ї річниці міста 
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Старокостянтинів СОЛЯР Тетяні Аркадіївні, директору приватного підпри-
ємства “Мотель “Фієста”; 

15) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження СТОЛЯРУ Івану Петровичу, жителю м. Городок; 

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток міста Городок та з нагоди Дня міста 
КАЗЬМІРОВУ Сергію Миколайовичу, електрозварювальнику ручного зварюван-
ня комунального підприємства “Городоккомунсервіс”; 

17) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток міста Шепетівка та з нагоди Дня міста: 

КОЛЕКТИВУ ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ШЕПЕТІВСЬКИЙ РЕМОНТНИЙ ЗАВОД” 
(КЕРІВНИК ПІДПРИЄМСТВА ТУРІНСЬКИЙ ОЛЕГ ФРАНКОВИЧ); 

ОСОБОВОМУ СКЛАДУ ВІЙСЬКОВОЇ ЧАСТИНИ А3730 
(ВИКОНУВАЧ ОБОВ’ЯЗКІВ КОМАНДИРА ЧАСТИНИ БОРИСЕНКО ВІТАЛІЙ МИХАЙЛОВИЧ); 

18) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток охорони здоров’я міста та з нагоди 1022-ї річниці міста По-
лонне ГУМІНСЬКІЙ Світлані Андріївні, лікарю-хірургу Полонської центральної 
районної лікарні; 

19) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток міста Славута та з нагоди Дня міста 
СКОМАРОВСЬКОМУ Володимиру Валентиновичу, депутату міської ради сьомого 
скликання; 

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
розвиток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек 
працівникам обласної універсальної наукової бібліотеки: 

АНТОНОВІЙ  
Тамарі Олексіївні 

– провідному бібліотекарю відділу абонементу 

   

БЕРЛОУС  
Юлії Сергіївні 

– бібліотекарю 1-ї категорії відділу зберігання та ре-
ставрації бібліотечного  

   

ЛІСОГОР  
Галині Станіславівні 

– провідному бібліотекарю читального залу гумані-
тарного профілю  

   

 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


