
 
 
 
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) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків 
та з нагоди Дня юриста: 

ВАРАВУ 
Вікторію Вікторівну 

– начальника відділу супроводження судових спорів 
за позовами територіального органу юридичного 
управління головного управління Державної фіс-
кальної служби в області

 

ВАСІЛЬЄВА 
Сергія Володимировича 

– помічника судді Хмельницького окружного адміні-
стративного суду 

   

ВІНЯРСЬКУ 
Аліну Анатоліївну 

– помічника голови Апеляційного суду області 

 

ВЛАСЕНКО 
Наталію Олександрівну 

– помічника судді Апеляційного суду області 

 

ГРИНИШИНА 
Ігоря Петровича 

– майора поліції, начальника відділу правового 
забезпечення Головного управління Національної 
поліції в області

   

ДОРОШ 
Руслану Миколаївну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

ЖУРАКОВСЬКУ 
Юлію Анатоліївну 

– завідувача сектору з питань запобігання і виявлен-
ня корупції Головного територіального управління 
юстиції в області 
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ІГНАТЕНКО 
Олену Станіславівну 

– заступника начальника відділу дозвільних про-
цедур – адміністратора управління адміністратив-
них послуг Хмельницької міської ради 

 

КАДЕНКО 
Оксану Олегівну 

– голову комітету з питань регламенту, правового 
забезпечення та правозахисної роботи Громадської 
ради при обласній державній адміністрації 

 

КОЗІНЧУК 
Юлію Олександрівну 

– помічника судді господарського суду області 

 

КОЗЯРА 
Олега Михайловича 

– головного спеціаліста Віньковецького районного 
суду 

 

ЛУГОВОГО 
Олега Миколайовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

   

ЛЯСОТУ 
Тараса Анатолійовича 

– завідувача юридичного сектору апарату Дунаєвець-
кої районної державної адміністрації  

 

МАРТИНЮКА 
Олександра Григоровича 

– старшого радника юстиції, заступника прокурора 
області 

 

НАГРЕБЕЦЬКОГО 
Сергія Станіславовича 

– старшого радника юстиції, заступника прокурора 
області  

 

НЕГУЛЯЄВА 
Володимира Миколайовича 

– підполковника поліції, заступника начальника Хмель-
ницького відділу поліції – начальника слідчого від-
ділу Головного управління Національної поліції в 
області

 

НИЦЬКА 
Дмитра Вікторовича 

– головного спеціаліста юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ПІХОТИНСЬКУ 
Юлію Валеріївну 

– начальника відділу “Білогірське бюро правової до-
помоги” Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги 

 

РИБЧУКА 
Олександра Івановича 

– лейтенанта служби цивільного захисту, юрискон-
сульта 1-го державного пожежно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України в області

 

РІДЕЦЬКУ 
Олесю Вікторівну 

– заступника начальника відділу державної реєстра-
ції актів цивільного стану управління державної 
реєстрації Головного територіального управління 
юстиції в області

 

СОРОКУ 
Петра Васильовича 

– полковника юстиції Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ТЛУСТУ  
Уляну Олександрівну 

– секретаря судового засідання господарського суду 
області 

 

ХАЛАВЧУК 
Олену Миколаївну 

– начальника юридичного управління Головного уп-
равління Держгеокадастру в області 

 

ЦИГАНЮКА 
Ігоря Миколайовича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу правового забезпечення юридичного управління 
Головного управління Держгеокадастру в області
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2) за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фа-
хівців, навчання і виховання студентської молоді, вагомі здобутки у навчаль-
но-методичній і науковій роботі та з нагоди 50-річчя утворення кафедри ма-
шин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького 
національного університету працівників кафедри: 

ЛІСЕВИЧ 
Світлану Петрівну 

– старшого викладача 

   

СМУТКО 
Світлану Валеріївну 

– доцента  

   

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у роз-
виток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
БРАСЛАВЕЦЬ 
Ірину Василівну 

– керівника гуртка “Запальні ритми” державного нав-
чального закладу “Вище професійне училище № 11, 
м. Хмельницький”

 

ЖОРНИЦЬКУ 
Тетяну Василівну 

– директора Летичівського НВК № 2 загальноосвітня 
школа І-ІІІ ступенів – гімназія 

 

СІЦІНСЬКУ 
Майю Володимирівну 

– головного наукового співробітника відділу з коор-
динації наукових заходів, міжнародного співробіт-
ництва та грантової діяльності науково-дослідної 
частини Хмельницького університету управління та 
права, доктора наук з державного управління 

 

СТАРУШОК 
Лілію Іванівну 

– директора Вишнівчицької загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів ім. С. Раєвського Чемеровецького району 

 

СТАРЧЕНКО 
Світлану Володимирівну 

– начальника управління освіти і науки Кам’янець-
Подільської міської ради 

 

ТРЕБИК 
Людмилу Петрівну 

– доцента кафедри публічного управління та адміні-
стрування Хмельницького університету управління 
та права, кандидата наук з державного управління  

 

ХМІЛЬ 
Тетяну Василівну 

– заступника директора Кутковецької загальноосвіт-
ньої школи І-ІІ ступенів Чемеровецького району 

 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у забезпечення гідрометеорологічною інформацією споживачів 
та з нагоди 60-річчя від дня народження САВІЦЬКОГО Сергія Володимировича, 
провідного метеоролога об’єднаної гідрометеорологічної станції обласного 
центру з гідрометеорології; 

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
70-річчя від дня народження ТРОЯНА Ростислава Феліксовича, колишнього 
начальника інспекції якості та формування ресурсів сільськогосподарської 
продукції обласної державної адміністрації; 

6) за вагомий особистий внесок у навчання і виховання учнівської мо-
лоді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя 
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Старокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 працівників 
школи: 

БАСУН 
Олену Василівну 

– заступника директора з виховної роботи 

 

КОРОЛЬОВУ  
Тетяну Анатоліївну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 

 

7) за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, сумлінну 
працю, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя Деражнянської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу П.Ф. Стрілець-
кого працівників школи: 

КОЛОДІЙ 
Олександру Петрівну 

– вчителя історії та правознавства 

 

ЯВОРСЬКУ 
Ірину Анатоліївну 

– вчителя біології 

 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток Дунаєвецької громади та з нагоди Дня 
міста АБЗАЛОВУ Тетяну Віталіївну, начальника фінансового управління Дунає-
вецької міської ради; 

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників харчової промисловості: 

 

АНДРЕЄВУ 
Людмилу Віталіївну 

– майстра забійної дільниці товариства з обмеженою 
відповідальністю “Верест”, с. Гірчична Дунаєвець-
кого району 

 

КРИВОНОСЮКА 
Леоніда Петровича 

– майстра м’ясопереробного комплексу товариства  
з обмеженою відповідальністю “Верест”, с. Гір-
чична Дунаєвецького району 

 

ЛЕМЕЩУК 
Олену Валеріївну 

– начальника відділу матеріально-технічного поста-
чання приватного акціонерного товариства “Дераж-
нянський молочний завод” 

 

МЕЛЬНИКА  
Віталія Юрійовича 

– слюсаря-ремонтника приватного акціонерного то-
вариства “Шепетівський цукровий комбінат” 

 

САМОЛЮК 
Валентину Іванівну 

 завідувача складу товариства з обмеженою від-
повідальністю “Верест”, с. Гірчична Дунаєвецького 
району

 

працівників приватного акціонерного товариства “Хмельницький облас-
ний пивзавод”: 
ІЩУК 
Світлану Володимирівну 

– варника 

 

КАЩУК 
Валентину Василівну 

– укладальника-пакувальника 
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ШАЛАБСЬКУ 
Ніну Михайлівну 

– касира 

 

10) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на осві-
тянській ниві, особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області та з на-
годи Всеукраїнського Дня дошкілля: 
МАРУЩАК 
Світлану Миколаївну 

– завідувача Летичівського ясел-садка № 4 “Дзвіночок” 

 

ПІСОЦЬКУ 
Леоніду Станіславівну 

– декана факультету дошкільної освіти Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

\ 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у захист соціально-економічних прав і інтересів членів 
профспілок та з нагоди 70-річчя від дня народження БОРЩИНСЬКОГО Петра 
Феліксовича, голову обласної профспілкової організації працівників спожив-
чої кооперації, начальника відділу кадрів облспоживспілки; 

12) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток поштового зв’язку та з нагоди Всесвітнього дня пошти пра-
цівників Хмельницької дирекції публічного акціонерного товариства “Укр-
пошта”: 
БОДНАР 
Тамару Василівну 

– заступника начальника центрального відділення 
поштового зв’язку Деражня-1  

 

ІВАНЧУК 
Антоніну Олександрівну 

– листоношу відділення поштового зв’язку Довгалівка 
Білогірського району 

 

КРУШЕЛЬНИЦЬКУ 
Ніну Петрівну 

– оператора поштового зв’язку центрального відді-
лення поштового зв’язку Віньківці 

 

МАЗУР 
Тетяну Леонідівну 

– листоношу відділення поштового зв’язку Турівка 
Теофіпольського району 

 

МІЩЕНКО 
Катерину Стратонівну 

– оператора поштового зв’язку відділення поштового 
зв’язку Стара Синява 

   

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у забезпечення реалізації державної політики в системі технічного регу-
лювання і захисту прав споживачів та з нагоди Дня працівників стандартизації 
та метрології працівників державного підприємства “Хмельницький науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”:  

ДИЯК 
Наталію Олександрівну 

– заступника начальника відділу геометричних і 
механічних вимірювань 

 

НАГОРНУ  
Таїсію Олексіївну 

– інженера з метрології 1 категорії відділу тепло-
технічних вимірювань 
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14) за сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня захисника України: 

БЕРДНИКА 
Артема Олеговича 

– солдата, пожежного пожежної роти військової час-
тини А3013 

 

БЛЯХАРСЬКОГО 
Олега Михайловича 

– учасника операції Об’єднаних сил із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської федерації у До-
нецькій і Луганській областях 

 

БОЖКА  
Артема Володимировича

– капітана, начальника гауптвахти Хмельницького зо-
нального відділу Військової служби правопорядку 

 

БІЛИКА  
Максима Ігоровича 

– старшого солдата, старшого водія-сапера групи спе-
ціального мінування загону спеціального мінування 
військової частини А2641

   

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО  
Богдана Миколайовича 

– старшого солдата, старшого водія електрогазового 
взводу технічної роти батальйону аеродромно-тех-
нічного забезпечення військової частини А2502 

 

В’ЮНА  
Руслана Вікторовича 

– учасника операції Об’єднаних сил із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської федерації у До-
нецькій і Луганській областях 

 

ГАВЕНЧУКА 
Олександра 
Олександровича 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
начальника караулу 12-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС Ук-
раїни в області 

 

ГОРОБЦЯ  
Михайла Юрійовича 

– старшого сержанта, старшого розвідника – снайпера 
(1 категорії) групи спеціального призначення роти 
спеціального призначення військової частини А0661

   

ГРИГУ 
Володимира 
Михайловича 

– майора, начальника служби ракетно-артилерійсько-
го озброєння технічної частини військової частини 
А3730 

 

ГУЛАКОВА 
Ігоря Григоровича 

– старшого прапорщика, головного старшину війсь-
кової частини А0661 

 

ДОВГАНЯ  
Сергія Володимировича 

– капітана, начальника медичного пункту військової 
частини А3013 

 

ІВАНОВУ 
Зоряну Михайлівну 

– старшого солдата, дресирувальника групи селекції 
загону підготовки кінологів та собак військової 
частини А2641

 

КАПЕЛЮШКА  
Андрія Михайловича 

– підполковника, військовослужбовця військової час-
тини А2730 

 

КІМАКІВСЬКОГО 
Володимира Вікторовича 

– старшину, командира відділення керованого міну-
вання взводу керованого мінування роти загород-
жень військової частини А4568 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738

 



 7

КОВАЛЬЧУКА 
Сергія Миколайовича 

– лейтенанта, начальника групи підготовки та регла-
менту гальмових парашутних систем технічно-
експлуатаційної частини військової частини А3808

 

КОЗАКА 
Андрія Васильовича 

– старшого сержанта, заступника командира 2-го 
взводу 1-ї стрілецької роти військової частини 3053 
Національної гвардії України 

 

КОЙДУ 
Олександра Миколайовича 

– прапорщика служби цивільного захисту, майстра 
ГДЗС – водія 3-ї державної пожежно-рятувальної 
частини 1-го державного пожежно-рятувального за-
гону Головного управління ДСНС України в області

 

КОСТИШИН 
Світлану Леонідівну 

– молодшого сержанта, військовослужбовця війсь-
кової частини А2730 

 

КУТНЬОГО  
Олександра Вікторовича 

– лейтенанта, начальника обслуги стартової батареї 
ракетного дивізіону військової частини А4239 

 

НЕЧУЙВІТРА 
Віталія Євгеновича 

– старшого прапорщика, командира взводу роти охо-
рони військової частини А3013 

   

НІКОЛАЙЧУКА 
Сергія Віталійовича 

– старшого прапорщика, техніка відділення збері-
гання медичної техніки та майна військової частини 
А1056 

 

НОВІКОВА 
В’ячеслава Юрійовича 

– старшого прапорщика, командира взводу роти охо-
рони військової частини А3013 

 

ОВІДЬКА 
В’ячеслава Вікторовича 

– підполковника, заступника начальника відділу кад-
рів Національної академії Державної прикордонної 
служби ім. Б. Хмельницького 

   

САВЕНКА 
Антона Олександровича 

– молодшого лейтенанта, начальника відділення 
радіозв’язку військової частини А0661 

 

СОКАЛЬСЬКОГО  
Антона Олеговича 

– солдата, водія-сапера відділення спеціального міну-
вання загону спеціального мінування військової 
частини А2641

 

ТИМОХІНА  
Андрія Ігоровича 

– майора, начальника відділення спеціального міну-
вання загону спеціального мінування військової 
частини А2641

   

ТИМОЩУКА 
Володимира Дмитровича 

– капітана, заступника військового комісара Славут-
ського об’єднаного міського військового коміса-
ріату з територіальної оборони 

 

ТКАЧУКА  
Олега Михайловича 

– лейтенанта, заступника командира роти охорони з 
морально психологічного забезпечення військової 
частини А1358

 

ТРІСКУ 
Олександра Борисовича 

– старшину, командира відділення автомобільного 
взводу роти матеріального-технічного забезпечення 
військової частини А3808

   

ХІНЦІНСЬКОГО 
Олександра Віталійовича 

– молодшого сержанта, помічника начальника 3-ї 
групи 1-го взводу охорони та патрульно-постової 
служби роти Військової служби правопорядку 
Хмельницького зонального відділу Військової 
служби правопорядку
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ЧЕРНЕЦЬКОГО  
Олега Петровича 

– полковника, командира військової частини А4127 

 

ЧЕХУНА 
Романа Георгійовича 

– майора, старшого штурмана авіаційної ескадрильї 
військової частини А2502 

   

ЯГОЛЬНІЦЬКОГО 
Віталія Володимировича 

– прапорщика служби цивільного захисту, водія 12-ї 
державної пожежно-рятувальної частини Головного 
управління ДСНС України в області 

 

15) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток громади та з нагоди свята 
села Летава Чемеровецького району: 

БУЧКІВСЬКОГО 
Володимира Степановича 

– Летавського сільського голову 

 

ШАПОВАЛА  
Михайла Васильовича 

– Героя України, голову правління сільськогосподар-
ського виробничого кооперативу “Летава”, с. Летава 
Чемеровецького району 

 

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток селища та з нагоди 475-ї річниці 
селища Стара Синява: 

МАКАРОВСЬКОГО 
Олега Івановича 

– благочинного Старосинявського району Української 
православної церкви Київського патріархату 

 

СНОЗА 
Валентина Васильовича 

– колишнього голову Старосинявської селищної ради 

 

17) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури та з нагоди 80-річчя з дня 
заснування академічного ансамблю пісні і танцю “Козаки Поділля” обласної 
філармонії артистів ансамблю: 

ВАСИЛЕВСЬКУ  
Оксану Вікторівну 

– артистку оркестру 

 

КЛИШНАТУ 
Марину Валентинівну 

– артистку хору 

 

МАЗУРА  
Тараса Борисовича 

– артиста балету 

 

РУСІНУ 
Євгенію Володимирівну 

– артистку хору 

   

ФАНДУЛЯ 
Руслана Миколайовича 

– артиста хору 

 

18) за вагомий особистий внесок у забезпечення сталого функціонування 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, 
попередження і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і 
природного характеру, високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя від дня 
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народження КОРЕВУ Юрія Миколайовича, заступника начальника управління з 
питань цивільного захисту населення обласної державної адміністрації; 

19) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток національної освіти і науки та з нагоди 100-річчя 
від дня заснування Кам’янець-Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка: 

БАШИНСЬКУ 
Світлану Валеріївну 

– студентку 4-го курсу факультету фізичної культури, 
активну учасницю в молодіжних проектах 

 

ГУРМАНА 
Леоніда Дмитровича 

– завідувача кафедри легкої атлетики з методикою 
викладання, кандидата педагогічних наук, доцента 

 

ЖОГЕЛ 
Анастасію Леонідівну 

– студентку 2-го курсу факультету фізичної культури, 
учасницю змагань з різних видів спорту 

 

ЗАВАЛЬНЮКА 
Олександра Михайловича

– професора кафедри історії України, доктора істо-
ричних наук, професора 

 

ЗАІКІНА 
Андрія Володимировича 

– доцента кафедри фізичної реабілітації та медико-
біологічних основ фізичного виховання, заступника 
декана з навчально-методичної роботи, кандидата 
педагогічних наук 

 

КШЕВЕЦЬКОГО 
Володимира Сергійовича 

– декана факультету іноземної філології, кандидата 
філологічних наук, доцента 

 

СТЕПАНКОВА  
Валерія Степановича 

– професора кафедри всесвітньої історії, доктора істо-
ричних наук, професора 

 

ЧОРНУ  
Оксану Григорівну 

– завідувача відділу охорони праці і техніки безпеки, 
кандидата педагогічних наук 

 

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток селища та з нагоди 50-річчя від дня 
народження ВОРОТНУ Таїсію Олексіївну, Кремінянського сільського голову, 
с. Кремінна Городоцького району. 

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

1) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків 
та з нагоди Дня юриста: 

 

АНТОСЄВУ 
Віктору Петровичу 

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ВЕЛІГУРСЬКІЙ 
Тетяні Вікторівні 

– юрисконсульту 3-го державного пожежно-рятуваль-
ного загону (з охорони об’єкта) Головного управ-
ління ДСНС України в області 

 

ВЕСЕЛОВСЬКІЙ 
Ользі Петрівні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу юве-
нальної юстиції прокуратури області 

, 
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ГУЧИНСЬКІЙ 
Ірині Миколаївні 

– раднику юстиції, прокурору Шепетівської місцевої 
прокуратури області 

 

ДУДІ 
Тетяні Степанівні 

– старшому консультанту відділу організаційного за-
безпечення розгляду цивільних справ Апеляційного 
суду області

 

ЖУРАВЕЛЬ 
Вікторії Миколаївні 

– судовому розпоряднику відділу забезпечення роз-
гляду адміністративних справ Хмельницького окруж-
ного адміністративного суду 

 

ІСЬКОВІЙ 
Тетяні Леонідівні 

– секретарю судових засідань Летичівського район-
ного суду області 

 

КАЗАРЕЦЬ 
Олені Анатоліївні 

– головному державному ревізору-інспектору відділу 
супроводження судових спорів за наслідками плано-
вих перевірок юридичного управління головного 
управління Державної фіскальної служби в області

 

КОВАЛЬЧУК 
Олені Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та громад-
ських формувань управління державної реєстрації 
Головного територіального управління юстиції в 
області 

 

КОВАЛЬЧУК  
Тетяні Володимирівні 

– судовому розпоряднику Волочиського районного 
суду Хмельницької області 

 

КОЗІЮ 
Тарасу Васильовичу 

– головному державному виконавцю другого відділу 
державної виконавчої служби міста Хмельницький 
Головного територіального управління юстиції в 
області 

 

КРАВЧУКУ 
Віктору Івановичу 

– заступнику начальника управління – начальнику від-
ділу представництва в судах та інших органах юри-
дичного управління Головного управління Держгео-
кадастру в області 

 

КУЛАБІНІЙ 
Марині Юріївні 

– начальнику відділу забезпечення якості правової 
допомоги та підвищення кваліфікації її надавачів 
Регіонального центру з надання безоплатної вторин-
ної правової допомоги в області 

 

ЛАВРІЄНКУ 
Олександру Миколайовичу 

– старшому лейтенанту юстиції Управління Служби 
безпеки України в області 

 

МАЛЬКУТ 
Ірині Олександрівні 

– заступнику начальника відділу документального за-
безпечення – завідувачу канцелярії господарського 
суду області

 

ПАРАСИНІ 
Андрію Валерійовичу 

– начальнику відділу договірної роботи юридичного 
управління Головного управління Держгеокадастру 
в області 

 

САВЧУКУ  
Олександру Ігоровичу 

– капітану поліції, заступнику начальника Теофіполь-
ського відділення поліції – начальнику слідчого від-
ділення Красилівського відділу поліції Головного 
управління Національної поліції в області 
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СВІЖІЙ  
Ользі Олегівні  

– помічнику судді господарського суду області 

 

ЧОРНОМУ  
Олександру Вікторовичу 

– майору поліції, оперуповноваженому організаційно-
методичного сектору управління карного розшуку 
Головного управління Національної поліції в об-
ласті

 

ШМАТЛАЙ 
Оксані Василівні 

– головному державному виконавцю першого відділу 
державної виконавчої служби міста Хмельницький 
Головного територіального управління юстиції в 
області

   

2) за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фа-
хівців, навчання і виховання студентської молоді, вагомі здобутки у навчаль-
но-методичній і науковій роботі та з нагоди 50-річчя утворення кафедри ма-
шин і апаратів, електромеханічних та енергетичних систем Хмельницького 
національного університету працівникам кафедри: 
КОРОТИЧ 
Ользі Олександрівні 

– доценту 

 

ПОЛІЩУКУ 
Олегу Степановичу 

– завідувачу кафедри 

 

3) за вагомий особистий внесок у навчання і виховання учнівської моло-
ді, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя 
Старокостянтинівської загальноосвітньої школи I-III ступенів № 3 ЗАРЕМБІ 
Валентині Андріївні, вчителю української мови та літератури; 

4) за вагомий особистий внесок у розвиток освітньої галузі, сумлінну 
працю, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя Деражнянської загально-
освітньої школи І-ІІІ ступенів № 1 ім. Героя Радянського Союзу П.Ф. Стрі-
лецького ДАЦЮК Ларисі Сергіївні, вчителю початкових класів; 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у соціально-економічний розвиток Дунаєвецької громади та з нагоди Дня 
міста ЖОВНІРУ Руслану Євгеновичу, депутату Дунаєвецької міської ради; 

6) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на освітян-
ській ниві, особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області та з нагоди 
Всеукраїнського Дня довкілля КУРЕЛЬЧУК Людмилі Сергіївні, методисту 
інформаційно-методичного центру управління освіти виконавчого комітету 
Славутської міської ради; 

7) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ВІТЕР Марії Спиридонівні, учаснику Другої світової війни, жительці 
с. Шаровечка Хмельницького району; 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, особистий внесок у 
розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 

ГУДКОВІЙ 
Надії Петрівні 

– вчителю біології навчально-виховного комплексу за-
гальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-гімназія, м. Шепетівка
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КУЛЕШІ 
Олександру Валерійовичу

– вчителю німецької мови Хмельницької спеціалізо-
ваної середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступ-
енів № 6 з поглибленим вивченням німецької мови з 
1-го класу

 

МИХАЙЛОВІЙ  
Ірині Юріївні 

– доценту кафедри трудового, земельного та госпо-
дарського права Хмельницького університету уп-
равління та права, кандидату юридичних наук 

 

ПЕНТІЙ 
Валентині Михайлівні 

– вчителю фізики Вишнівчицької загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Чемеровецького району 

 

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток поштового зв’язку та з нагоди Всесвітнього дня пошти пра-
цівникам Хмельницької дирекції публічного акціонерного товариства “Укрпошта”: 
ВОЙТИК 
Галині Петрівні 

– листоноші відділення поштового зв’язку Вихрівка 
Дунаєвецького району 

 

ДОБРУСІ 
Наталії Іванівні 

– листоноші відділення поштового зв’язку Мокіївці 
Шепетівського району 

 

ЛІЩУК 
Валентині Михайлівні 

– оператору поштового зв’язку відділення поштового 
зв’язку Полонне-1 

   

МИКЛАЩУК 
Тетяні Броніславівні 

– оператору поштового зв’язку центрального відді-
лення поштового зв’язку Ізяслав-1 

 

ХОМИК 
Марії Дмитрівні 

– начальнику відділення поштового зв’язку Кузьмин 
Городоцького району 

 

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у забезпечення реалізації державної політики в системі технічного регулю-
вання і захисту прав споживачів та з нагоди Дня працівників стандартизації та 
метрології працівникам державного підприємства “Хмельницький науково-ви-
робничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”:  

ГУЦАЛЮК 
Аллі Іванівні 

– начальнику планово-економічного відділу 

   

РОСЛЯКОВІЙ 
Тетяні Володимирівні 

– заступнику генерального директора з метрології 

 

11) за сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня захисника України: 

ВОЛЧУКУ 
Віталію Романовичу 

– старшому солдату, старшому мотористу відділення 
буксирних катерів, понтонного взводу, понтонної 
роти військової частини А3290 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738

 

ГАБРУХУ 
Олексію Івановичу 

– сержанту, командиру телефонного відділення 
центру зв’язку командного пункту польового вузла 
зв’язку військової частини А4239 
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ГАДЖУК 
Світлані Анатоліївні 

– рядовій служби цивільного захисту, диспетчеру 12-ї 
державної пожежно-рятувальної частини Головного 
управління ДСНС України в області 

 

ГУЛІ  
Володимиру Володимировичу 

– солдату, гранатометнику відділення охорони ба-
тальйону охорони військової частини А4239 

 

ДАНІЛОВУ 
Андрію Вікторовичу 

– старшому сержанту, начальнику групи забезпечення 
взводу забезпечення Хмельницького зонального від-
ділу Військової служби правопорядку 

 

КАРЕНИКУ 
Віктору Михайловичу 

– молодшому сержанту, старшому розвіднику групи 
спеціального призначення роти спеціального при-
значення військової частини А0661 

 

КУЦОМУ  
Дмитру Дмитровичу 

– майору, заступнику начальника навчального курсу 
по роботі з персоналом факультету правоохоронної 
діяльності Національної академії Державної прикор-
донної служби України ім. Б. Хмельницького

 

ЛАНОВОМУ  
В’ячеславу Володимировичу 

– старшому лейтенанту, старшому офіцеру групи 
морально-психологічного забезпечення та зв’язків з 
громадськістю обласного військового комісаріату

 

ЛІННИКУ 
Руслану Едуардовичу 

– старшому солдату, механіку – водію пожежної роти 
військової частини А1358 

 

ЛІСІНСЬКОМУ 
Олександру Анатолійовичу

– старшому прапорщику, старшому техніку роти за-
безпечення військової частини А0661 

 

МАКОРТІ 
Сергію Петровичу 

– молодшому сержанту, водію відділення забезпе-
чення Хмельницького об’єднаного міського війсь-
кового комісаріату

   

МИХАЛЬЦЮ 
Сергію Анатолійовичу 

– прапорщику, техніку цеху ремонту автомобільної і 
спеціальної техніки військової частини А0598 

 

МУЛЯРУ 
Олегу Павловичу 

– солдату, водію відділення дорожньої техніки інже-
нерно-дорожнього взводу інженерної роти війсь-
кової частини А3479 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

 

НОЦЬКІЙ 
Олені Володимирівні 

– спеціалісту відділу територіальної оборони облас-
ного військового комісаріату 

 

ПЛЮШКУ 
Олегу Юрійовичу 

– старшому сержанту, головному сержанту – коман-
диру відділення військової частини А2287 

 

ПОГРЕБНЯКУ 
Олегу Вікторовичу 

– старшому сержанту, начальнику складу взводу за-
безпечення військової частини А3631 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738 

 

ПОЖАРУ  
Євгену Романовичу 

– сержанту, командиру 2-го відділення 1-го взводу 1-ї 
стрілецької роти військової частини 3053 Націо-
нальної гвардії України 

 

ПОЛІЩУКУ  
Віктору Миколайовичу 

– сержанту, механіку – водію першого відділу збері-
гання автомобільної техніки військової частини 
А0598
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ПОЛОНСЬКОМУ  
Сергію Васильовичу 

– старшому солдату, водію – машиністу екскаватора 
інженерного взводу військової частини А1358 

 

ПРИЯНУ 
Михайлу Івановичу 

– сержанту, військовослужбовцю військової частини 
А2573 

   

РЯБОКОНЮ 
Юрію Вікторовичу 

– старшому солдату, водію-заправнику 2-го автомо-
більного відділення 3-го автомобільного взводу 3-ї 
автомобільної роти  військової частини А2375 

 

СМОЛЯНЮК 
Аллі Володимирівні 

– старшому солдату, бухгалтеру фінансово-економіч-
ної служби військової частини А1538 

 

СТРУБІЦЬКОМУ 
Олександру Івановичу 

– прапорщику, військовослужбовцю військової час-
тини А2573 

   

СТУПАКУ 
Кирилу Дмитровичу 

– старшому сержанту, головному сержанту – коман-
диру відділення такелажної роти військової частини 
А1358 

 

ТАРАНЧУКУ 
Дмитру Івановичу 

– старшому сержанту, начальнику відділення зв’язку 
та інформатизації Хмельницького об’єднаного місь-
кого військового комісаріату 

 

ТКАЧЕНКУ 
Володимиру Анатолійовичу 

– майору, заступнику командира військової частини з 
морально-психологічного забезпечення військової 
частини А1538

   

ФРАНКО  
Тетяні Володимирівні 

– головному спеціалісту відділення комплектування 
Хмельницького об’єднаного міського військового 
комісаріату 

 

ШВЕЦЮ  
Петру Олександровичу 

– працівнику Збройних Сил України – робітнику з 
комплексного обслуговування та ремонту будинків 
42-го гарнізонного будинку офіцерів 

 

ШКОРИНІ  
Володимиру Васильовичу

– старшому прапорщику, інспектору відділення війсь-
кової інспекції безпеки дорожнього руху Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток культури громади та з нагоди свята села Летава 
Чемеровецького району ПІДГОРНІЙ Людмилі Віталіївні, керівнику народної 
аматорської хор-ланки с. Летава; 

13) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток харчової промисловості в цукровій галузі та з нагоди 
120-ї річниці заснування цукрового заводу СПІВАКУ Олександру Михайловичу 
директору товариства з обмеженою відповідальністю “Старокостянтинівцукор”; 

14) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Дня працівників харчової промисловості КОЛЕСНІКУ Володимиру Олександро-
вичу, слюсарю контрольно-вимірювальних приладів та автоматики приватного 
акціонерного товариства “Шепетівський цукровий комбінат”; 
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15) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ГРИЩУК Марії Улянівні, ветерану праці, жительці с. Завадинці Ізяс-
лавського району; 

16) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження КУЧЕР Зінаїді Степанівні, учаснику Другої світової війни, жительці 
с. Андрійківці Хмельницького району. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


