
 
 
 
 

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, вагомий особистий вне-
сок у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня авто-
мобіліста і дорожника: 
ВІНСЬКОГО   
Станіслава Вікентійовича 

– головного інженера державного підприємства 
“Служба місцевих автодоріг” 

   

ГОМЕНЮКА  
Юрія Івановича 

– водія автобуса фізичної особи-підприємця, м. Де-
ражня 

   

ДЯДИКА  
Володимира Григоровича 

– начальника філії “Русанівський спецкар’єр” дочір-
нього підприємства “Хмельницький облавтодор” 

   

ДЯЧУКА 
Анатолія Володимировича 

– директора дочірнього підприємства “Хмельницький 
облавтодор” 

   

КОВАЛЬ  
Ганну Петрівну 

– провідного інженера відділу якості технічного кон-
тролю та нових технологій Служби автомобільних 
доріг в області 

   

КОРОЛЬЧУКА  
Василя Григоровича 

– водія автобуса комунального підприємства “Тепло-
мережа”, селище Білогір’я 

   

КРУПКУ  
Миколу Петровича 

– фізичну особу-підприємця, м. Старокостянтинів 
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КУЛИКА  
Дениса Вікторовича 

– начальника відділу з ремонту та експлуатацій-
ного утримання доріг та штучних споруд дер-
жавного підприємства “Служба місцевих автодоріг” 

   

МАРТИНЮК  
Нелю Іванівну 

– касира квиткового Красилівської автобусної станції 
товариства з обмеженою відповідальністю “Хмель-
ницьктранс”, м. Красилів 

   

МАТВІЙЧУК  
Валентину Миколаївну 

– головного бухгалтера дочірнього підприємства 
“Хмельницький облавтодор” 

   

МОРОЗ  
Валентину Володимирівну 

– фінансового директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Хмельницьке таксі”, м. Хмель-
ницький 

   

МУЛЯРА  
Юрія Петровича 

– майстра філії “Ярмолинецький райавтодор” до-
чірнього підприємства “Хмельницький облавтодор” 

   

ПАСТУХОВА  
Миколу Петровича 

– начальника відділу з ремонту та експлуатаційного 
утримання доріг та штучних споруд Служби авто-
мобільних доріг в області 

   

ПУКОВСЬКОГО  
Олександра Олександровича 

– водія автобуса фізичної особи-підприємця, м. Воло-
чиськ 

   

РИМАРЯ  
Миколу Миколайовича 

– фізичну особу-підприємця, м. Кам’янець-Поділь-
ський 

   

РУСАЛА  
Миколу Яковича 

– водія автобуса фізичної особи-підприємця, м. Кам’я-
нець-Подільський 

   

СКУРАТОВСЬКОГО 
Василя Віталійовича 

– головного інженера товариства з обмеженою від-
повідальністю “СТЛ+М”, с. Давидківці Хмельниць-
кого району 

   

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення 
та з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

БЕВЗ  
Нелю Миколаївну 

– заступника начальника відділу по роботі з персо-
налом управління виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України в області 

   

БЕРЕЗЮК  
Галину Михайлівну 

– директора Деражнянського районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді 

   

БОНДАРЕНКО  
Лесю Вікторівну 

– заступника начальника управління обслуговування 
громадян – начальника відділу методології та орга-
нізації роботи з обслуговування громадян головно-
го управління Пенсійного фонду України в області 

   

ВІННИЦЬКУ  
Тетяну Олександрівну 

– директора Шепетівського міського центру соціаль-
них служб для сім’ї, дітей та молоді 

   

ДЗЮБУ  
Оксану Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу контролю за призна-
ченням та перерахунками пенсій управління засто-
сування пенсійного законодавства головного уп-
равління Пенсійного фонду України в області 
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ІВАСИШЕНУ  
Людмилу Василівну 

– начальника Деражнянського відділення управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхуван-
ня України в області 

   

КОВАЛЬ  
Тетяну Леонтіївну 

– головного спеціаліста відділу бухгалтерського об-
ліку та контролю за використанням коштів управ-
ління соціального захисту населення Городоцької 
районної державної адміністрації 

   

КОЗЕРАЦЬКУ 
Наталію Петрівну 

– головного спеціаліста інформатора-координатора 
відділу прийому громадян управління соціального 
захисту населення Старокостянтинівської районної 
державної адміністрації 

   

КОСТОВСЬКУ  
Любов Іванівну 

– начальника відділу з питань призначення та пе-
рерахунку пенсій № 19 управління застосування 
пенсійного законодавства головного управління 
Пенсійного фонду України в області 

   

КУХАР  
Людмилу Іванівну 

– головного державного інспектора відділу з питань 
додержання законодавства про працю, зайнятість 
та інших нормативно-правових актів управління 
Держпраці в області 

   

ЛІСОВИК  
Ілону Богданівну 

– заступника начальника відділу організації та коор-
динації контрольно-перевірочної роботи управлін-
ня внутрішнього аудиту та фінансового контролю 
головного управління Пенсійного фонду України в 
області 

   

ЛУДАН  
Наталію Володимирівну 

– завідувача відділення організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги Новоушицького 
територіального центру соціального обслуговування 

   

НАДОПТУ  
Валентина Володимировича 

– головного спеціаліста – ревізора відділу організації 
діяльності стаціонарних установ та надання соці-
альних послуг управління фінансів, організації ро-
боти стаціонарних установ та господарської діяль-
ності Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

   

ПАЮКА  
Віталія Валерійовича 

– заступника начальника управління фінансів, орга-
нізації роботи стаціонарних установ та господар-
ської діяльності – начальника відділу фінансів та 
бухгалтерського обліку Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації 

   

РОЮК  
Вікторію Юріївну 

– заступника начальника відділу представництва 
інтересів Фонду у судах та інших органах № 2 
юридичного управління головного управління Пен-
сійного фонду України в області 

   

ТІТЕНОК 
Ольгу Володимирівну 

– начальника відділу організації працевлаштування 
Кам’янець-Подільського міського центру зайня-
тості 

   

ШЕВЧУК  
Ольгу Миколаївну 

– директора комунальної установи “Гуменецький 
територіальний центр соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг)” 
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3) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток агропромислового виробництва Старокостянтинів-
ського району та з нагоди 20-ї річниці утворення сільськогосподарського 
кооперативу “Решнівецький” ГАЛЬОМУ Василя Володимировича, голову 
правління кооперативу, с. Решнівка; 

4) за вагомий особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фа-
хівців і спортсменів, навчання і виховання студентської молоді, вагомі здо-
бутки у навчально-методичній і науковій роботі, популяризацію фізичної куль-
тури і спорту та з нагоди 50-річчя утворення кафедри теорії і методики фізич-
ного виховання і спорту Хмельницького національного університету науковців 
кафедри: 
ДУТЧАКА  
Юрія Васильовича 

– доцента, кандидата наук з фізичного виховання та 
спорту 

   

МОЗОЛЮКА  
Олександра Володимировича

– старшого викладача  

   

ЦІСАРЯ  
Віктора Вікторовича 

– старшого викладача 

   

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня 
залізничника: 

БЛАЗІНСЬКОГО  
Олександра Володимировича

– водія автотранспортних засобів виробничого під-
розділу Хмельницька дистанція колії регіональної 
філії “Південно-Західна залізниця” публічного ак-
ціонерного товариства “Українська залізниця” 

   

ЛІСОВОГО  
Віктора Андрійовича 

– столяра 5-го розряду виробничого підрозділу вок-
зал станції Хмельницький філії “Пасажирська ком-
панія” публічного акціонерного товариства “Ук-
раїнська залізниця” 

   

МАКОВІЯ  
Василя Васильовича 

– начальника виробничого підрозділу Хмельницька 
дистанція колії регіональної філії “Південно-За-
хідна залізниця” публічного акціонерного това-
риства “Українська залізниця” 

   

6) за активну громадянську позицію, вагомий особистий внесок у нав-
чання і виховання молоді, збереження історичної спадщини, популяризацію 
українських традицій та з нагоди 65-річчя від дня народження ШМУРІКОВУ-
ГАВРИЛЮК Ніну Миколаївну, заступника голови обласного об’єднання това-
риства “Просвіта” імені Тараса Шевченка; 

7) за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і 
територіальної цілісності держави, бездоганну службу, високий професіо-
налізм та з нагоди Дня інженерних військ військовослужбовців військової 
частини А2641: 

КРАВЧУКА  
Олександра Анатолійовича 

– старшину, старшого інструктора відділення знищен-
ня вибухонебезпечних предметів загону знищення 
вибухонебезпечних предметів  

   



 5

МАНДЗЮКА 
Олександра Йосиповича 

– старшого солдата, старшого водія-сапера відділення 
знищення вибухонебезпечних предметів загону зни-
щення вибухонебезпечних предметів 

   

ЧІГАРЕВА 
Олександра Геннадійовича 

– майора, начальника відділення пошуку вибухо-
небезпечних предметів міннопошуковими собака-
ми міннорозшукового загону 

   

8) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

МАРЧУК  
Любов Василівну 

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

   

МАТВІЙЧУК 
Людмилу Станіславівну 

– викладача Ярмолинецької дитячої школи мистецтв 

   

НОВОХАЦЬКУ  
Аллу Василівну 

– головного зберігача фондів комунального закладу 
культури “Обласний літературно-меморіальний му-
зей М. Островського” 

   

ТАРАНЧУК  
Юлію Вікторівну 

– артистку академічного симфонічного оркестру об-
ласної філармонії 

   

ТЕКЛЮК  
Ніну Петрівну 

– художнього керівника Лісоводського сільського бу-
динку культури Городоцького району 

   

ШПАКОВСЬКОГО  
Сергія Михайловича   

– завідуючого відділом охорони пам’яток історії та 
культури в області 

   

ШАГУНА  
Юрія Семеновича 

– керівника народного аматорського ансамблю духо-
вої музики “Музики Надгориння” Ізяславського ра-
йонного будинку культури 

   

ЩУР  
Юлію Володимирівну 

– головного спеціаліста управління культури, на-
ціональностей, релігій та туризму обласної дер-
жавної адміністрації 

   

9) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури та з нагоди 80-річчя з дня 
створення обласної філармонії ЯНКОВИЧ Галину Юріївну, начальника концерт-
ного відділу обласної філармонії; 

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю та з нагоди 50-річчя від дня народження 
МАГМЕТ Тамару Володимирівну, директора Красилівського районного центру 
соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді; 

11) за вагомий особистий внесок у забезпечення сталого функціонування 
територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту, по-
передження і ліквідацію наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та 
природного характеру на території області ЧЕРВАТЮКА Романа Васильовича, 
підполковника служби цивільного захисту, начальника сектору з питань за-
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побігання та виявлення корупції Головного управління ДСНС України в 
області; 

12) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’яз-
ку та з нагоди Дня створення військової частини А4239 військовослужбовців 
частини: 

ВІВДИЧА  
Сергія Олександровича 

– майора, командира – старшого викладача стартової 
батареї навчального ракетного дивізіону 

   

МОСПАНА  
Вадима Віталійовича 

– майора, заступника командира батальйону охорони 

   

ТКАЧУКА  
Юрія Сергійовича 

– старшого лейтенанта, заступника командира роти 
охорони з морально-психологічного забезпечення 
батальйону охорони 

   

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток сільськогосподарської галузі області та з нагоди Дня працівників сіль-
ського господарства: 

за підсумками роботи у номінаціях: 

“Краще господарство в галузі рослинництва”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НОВІ 
АГРАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ”, 

с. Олешин Хмельницького району 

у другій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“ЛЕТИЧІВ АГРО”,  

с. Снітівка Летичівського району 

“Краще господарство в галузі тваринництва”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004”, 
с. Попівці Волочиського району 

у другій групі районів 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ “ЛАБУНЬСКИЙ”, 
с. Новолабунь Полонського району 

“Краще багатофункціональне господарство”: 

у першій групі районів 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“КОЗАЦЬКА ДОЛИНА 2006”, 

с. Вихрівка Дунаєвецького району 
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у другій групі районів 
КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

НАУКОВО-ВИРОБНИЧА АГРОФІРМА “ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ”, 
смт Білогір’я 

“Краще фермерське господарство”: 
КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “АГРОІНВЕСТПРОЕКТ 2005”, 

с. Велика Шкарівка Шепетівського району 

“Краще садівниче господарство”: 

ТОВАРИСТВО З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ГОРОДОЦЬКЕ”, 
м. Городок 

“Краще господарство по виробництву овочевої продукції”: 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “ДИНАСТІЯ”, 
с. Йосипівка Старокостянтинівського району 

“Краща сімейна ферма”: 
СІМЕЙНА ФЕРМА “СВІТАНОК”, 

с. Топори Ізяславського району 

“Кращий кооператив”: 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ОБСЛУГОВУЮЧИЙ КООПЕРАТИВ “РАДОДАР”, 
с. Радісне Красилівського району 

“Краще підприємство харчової та переробної промисловості”: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
“УКРАЇНСЬКИЙ КРИСТАЛ”, 

м. Кам’янець-Подільський 

за найвищі показники в галузі сільськогосподарського виробництва: 
у першій групі районів: 

І місце – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІ місце – ЧЕМЕРОВЕЦЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІІ місце – ТЕОФІПОЛЬСЬКИЙ РАЙОН 
   

у другій групі районів: 
І місце – БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІ місце – ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН 
   

ІІІ місце – ІЗЯСЛАВСЬКИЙ РАЙОН 
   

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОРПОРАЦІЇ “СВАРОГ ВЕСТ ГРУП”, 
ШЕПЕТІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АГРОХОЛДИНГ 2012” 
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АРТИМА  
Петра Володимировича 

– голову фермерського господарства “Діброва”, с. Бед-
риківці Городоцького району 

   

БІЛОУСА  
Миколу Степановича 

– голову фермерського господарства “Прислуцьке”, 
с. Прислуч Полонського району 

   

БОМКА  
Йосипа Вікторовича 

– голову фермерського господарства “Барда 2007”, 
с. Рудка Дунаєвецького району 

   

БУРЕЙКА  
Олександра Леонідовича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Промінь Галичина”, с. Кадиївці 
Кам’янець-Подільського району 

   

ВЕЛЬМУ  
Юрія Петровича 

– голову фермерського господарства “Джерело – В”, 
м. Полонне 

   

ГУЦОЛА  
Тараса Дмитровича 

– доцента кафедри транспортних технологій та засо-
бів в АПК Подільського державного аграрно-тех-
нічного університету, кандидата технічних наук 

   

ДМИТРИШАКА  
Степана Михайловича 

– начальника будівельної бригади товариства з обме-
женою відповідальністю компанія “Укрелітагро”, 
с. Михнів Ізяславського району 

   

ЗІНЧУКА  
Олександра Івановича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Подільський край-2012”, с. Коричинці Де-
ражнянського району 

   

ІВАНИШИНА  
Володимира Васильовича 

– ректора Подільського державного аграрно-техніч-
ного університету, доктора економічних наук, про-
фесора 

   

КОВАЛЬСЬКОГО  
Миколу Михайловича 

– водія товариства з обмеженою відповідальністю 
науково-виробнича агрофірма “Перлина Поділля”, 
селище Білогір’я 

   

КОЛЧУ  
Віктора Броніславовича 

– голову любительського об’єднання спілки пасічни-
ків Полонщини, с. Новоселиця Полонського району 

   

КОНОНЧУКА  
Володимира Сергійовича 

– заступника голови селянсько-фермерського госпо-
дарства “Манятин”, с. Манятин Славутського району 

   

ЛІЩИНСЬКОГО  
Ігоря Ігоровича 

– механізатора селянського (фермерського) господар-
ства “Ранок”, с. Волудринці Ярмолинецького району 

   

МАЛЯРЧУКА 
Сергія Володимировича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Подільський господар”, с. Мо-
кіївці Шепетівського району 

   

МАРЦЕНЮКА  
Степана Васильовича 

– бригадира тракторної бригади товариства з обме-
женою відповідальністю “Святець”, с. Святець Тео-
фіпольського району 

   

МИКОЛАЙЦЯ  
Олега Дмитровича 

– директора приватного підприємства “М Агро Макс”, 
селище Стара Синява 

   

ПАЛЯНИЦЮ  
Володимира Васильовича 

– голову селянського (фермерського) господарства 
“Деметра-Агро”, с. Тріски Красилівського району 
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ПЕТРОЩУКА  
Івана Михайловича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського ви-
робництва товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Агрофірма-Обрій”, с. Голосків Летичівсько-
го району 

   

САВІЦЬКОГО  
Володимира Федоровича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Адамівка Агро”, с. Адамівка Віньковецько-
го району 

   

СЕРЕДУ  
Наталію Володимирівну 

– бригадира забійного цеху товариства з обмеженою 
відповідальністю “Птахофабрика Волочиська”, с. Гар-
нишівка Волочиського району 

   

СТРЕЛЬБІЦЬКОГО 

Володимира Тадейовича 
– директора товариства з обмеженою відповідаль-

ністю “ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН”, с. Розсоша Хмель-
ницького району 

   

ТАРАНЕНКА  
Василя Володимировича 

– головного спеціаліста відділу інженерно-техніч-
ного та адміністративно-господарського забезпе-
чення, мобілізаційної роботи і безпеки праці Де-
партаменту агропромислового розвитку, екології та 
природних ресурсів обласної державної адміні-
страції 

   

ЧЕРНИШОВА  
Івана Гавриловича 

– голову фермерського господарства “Чернишова І.Г.”, 
с. Антонівка Новоушицького району  

   

ШМИГУНА 
Олександра Вікторовича 

– кранівника-завідуючого господарством фермерського 
господарства “Кунчанський”, с. Кунча Теофіполь-
ського району 

   

ЮР’ЄВУ  
Валентину Петрівну 

– доярку сільськогосподарського виробничого коопе-
ративу “Летава”, с. Летава Чемеровецького району 

   

ЯВОРОВА  
Віктора Миколайовича 

– доцента кафедри агрохімії, хімічних та загально 
біологічних дисциплін Подільського державного 
аграрно-технічного університету, кандидата сільсько-
господарських наук 

   

ЯШНЮКА  
Василя Івановича 

– голову фермерського господарства “Андріївське 
плюс”, с. Чорна Старокостянтинівського району 

   

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток агропромислового комплексу Хмельниччини та з нагоди 45-річчя 
від дня народження ОМЕЛЯНЮКА Олега Тимофійовича, директора Департа-
менту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації; 

16) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня 
працівників радіо, телебачення та зв’язку: 
НІКІТІНА  
Олексія Вікторовича 

– телеоператора відділу телеоператорів дочірнього 
підприємства “Дитяче Телевізійне Агентство” 33 ка-
нал, м. Хмельницький 

   

РУБЛЕВСЬКОГО  
Сергія Вікторовича 

– оператора монтажу товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Телеканал “Проскурів”, м. Хмельницький 
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СЕРГЕЄВА  
Володимира Ігоровича 

– системного адміністратора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Продюсерський центр “Ексклюзив”, 
м. Хмельницький 

   

17) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників статистики 
НЕЧИПОРУК Людмилу Броніславівну, завідувача сектору планування, корди-
нації та моніторингу статистичної діяльності Головного управління статистики 
в області; 

18) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометеорології України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення 
споживачів гідрометеорологічною інформацією та з нагоди Дня працівників 
гідрометеорологічної служби працівників Хмельницького обласного центру з 
гідрометеорології: 
МИРОНЧУК 
Олену Василівну 

– техніка-метеоролога метеорологічної станції Нова 
Ушиця 

   

ТЕРЕПУ  
Олену Михайлівну 

– техніка-аеролога ІІ категорії аерологічної станції Ше-
петівка 

   

ЧУБАТЮК 
Надію Миколаївну 

– техніка-метеоролога об’єднаної гідрометеорологіч-
ної станції Хмельницький 

   

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня автомо-
біліста і дорожника: 
БІДНОМУ  
Анатолію Івановичу 

– фізичній особі-підприємцю, селище Нова Ушиця 

   

МАРТИНОВІЙ  
Ганні Антонівні 

– фізичній особі-підприємцю, м. Ізяслав 

   

МОСТОВОМУ  
Станіславу 
Станіславовичу 

– фізичній особі-підприємцю, м. Городок 

   

ПОПИКУ  
Олександру Станіславовичу 

– водію автобуса Хмельницького комунального під-
приємства “Електротранс” 

   

РОМАНЮКУ  
Ігорю Михайловичу 

– виконробу комунального підприємства “Комбінат 
благоустрою”, м. Кам’янець-Подільський 

   

РОМАНЮКУ  
Олегу Олексійовичу 

– фізичній особі-підприємцю, м. Славута 

   

СОЛОГУБУ  
Олегу Івановичу 

– водію автобуса товариства з додатковою відпові-
дальністю “Чемеровецьке автотранспортне підпри-
ємство 16847” 
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ХРОЛЮ  
Миколі Миколайовичу 

– водію приватного підприємства “МВМ-13”, с. Су-
дилків Шепетівського району 

   

ШВЕЦЮ  
Володимиру Костянтиновичу

– водію автобуса приватного акціонерного товариства 
“Шепетівське автотранспортне підприємство 16807”, 
м. Шепетівка 

   

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення 
та з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 
БІЛОУС  
Лідії Володимирівні  

– головному спеціалісту відділу організаційно-аналі-
тичного забезпечення управління Держпраці в області 

   

БОНДАР  
Ользі Анатоліївні 

– провідному фахівцю із зв’язків з громадськістю та 
пресою відділу організаційно-інформаційної робо-
ти та архівної справи обласного центру зайнятості 

   

ГОРБАЧ  
Олені Степанівні 

– завідувачу відділення соціальної допомоги вдома, 
голові первинної профспілкової організації Старо-
костянтинівського районного територіального центру 
соціального обслуговування 

   

ГУК  
Оксані Василівні 

– заступнику начальника відділу методології та орга-
нізації роботи з обслуговування громадян управ-
ління обслуговування громадян головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області 

   

МАКСИМЧУК  
Діані Дмитрівні 

– заступнику начальника відділу з питань призна-
чення та перерахунку пенсій № 18 управління за-
стосування пенсійного законодавства головного 
управління Пенсійного фонду України в області 

   

НАГОРНІЙ  
Вікторії Петрівні 

– головному спеціалісту-юрисконсульту відділу з ор-
ганізації державних закупівель юридичного управ-
ління головного управління Пенсійного фонду 
України в області 

   

НОВІЦЬКІЙ  
Оксані Василівні 

– заступнику начальника відділу з питань призна-
чення та перерахунку пенсій № 17 управління за-
стосування пенсійного законодавства головного 
управління Пенсійного фонду України в області 

   

ПОЗИНЮК  
Людмилі Володимирівні 

– директору Департаменту соціального захисту насе-
лення Кам’янець-Подільської міської ради 

   

СУПРУНОВІЙ  
Ірині В’ячеславівні 

– завідувачу сектору по роботі зі страхувальниками 
відділу страхових виплат та матеріального забезпе-
чення управління виконавчої дирекції Фонду соці-
ального страхування України в області 

   

ХІМІЧЕНКО  
Вікторії Миколаївні  

– головному спеціалісту відділу бухгалтерського об-
ліку фінансово-економічного управління головного 
управління Пенсійного фонду України в області 

   

ЦИВУНІНІЙ  
Таїсії Василівні 

– завідувачу відділення адресної допомоги, голові 
первинної профспілкової організації Віньковецько-
го районного територіального центру соціального 
обслуговування 
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3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня 
залізничника: 

АНДРЮЩЕНКО  
Нілі Степанівні 

– старшому інспектору з кадрів виробничого підроз-
ділу вокзал станції Хмельницький філії “Пасажир-
ська компанія” публічного акціонерного товариства 
“Українська залізниця” 

   

МАРТИНЮКУ  
Григорію Івановичу 

– начальнику 2-ї дільниці виробничого підрозділу 
Хмельницька дистанція колії регіональної філії 
“Південно-Західна залізниця” публічного акціонер-
ного товариства “Українська залізниця” 

   

МЕЛЬНИК  
Валентині Володимирівні 

– маляру 6-го розряду виробничого підрозділу вокзал 
станції Хмельницький філії “Пасажирська компа-
нія” публічного акціонерного товариства “Україн-
ська залізниця” 

   

4) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

ЄСЮНІНУ  
Сергію Миколайовичу 

– провідному науковому співробітнику комуналь-
ного закладу культури “Хмельницький обласний 
краєзнавчий музей” 

   

ЛОМАКУ  
Юрію Петровичу 

– директору Деражнянської районної дитячої школи 
мистецтв 

   

ПРОКОПЕНКО  
Світлані Іванівні 

– головному спеціалісту управління культури і ту-
ризму Хмельницької міської ради 

   

САРАЄВУ  
Василю Миколайовичу 

– директору Шепетівської дитячої художньої школи 

   

ЩУРУ  
Сергію Анатолійовичу 

– головному спеціалісту відділу освіти, молоді, спор-
ту, культури і туризму виконавчого комітету Мед-
жибізької селищної ради 

   

5) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у стабілізацію соціально-трудових відносин 
та з нагоди 20-ї річниці створення Національної служби посередництва і 
примирення ПАЮК Сніжані Вікторівні, головному спеціалісту відділення 
Національної служби посередництва і примирення в області; 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток сільськогосподарської галузі області та з нагоди Дня працівників сіль-
ського господарства: 
ВОЛЯНСЬКОМУ  
Івану Павловичу 

– завідувачу сектору організації виробництва сіль-
ськогосподарської продукції та економічного ана-
лізу відділу агропромислового розвитку Красилів-
ської районної державної адміністрації 
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ДЕМЕДЮКУ  
Володимиру Федоровичу 

– трактористу сільськогосподарського виробничого 
кооперативу “Олійники”, с. Олійники Теофіполь-
ського району 

   

ЗАГРЕБЕЛЬНОМУ  
Олегу Дмитровичу 

– заступнику директора агропромислового науково-
виробничого підприємства “Візит”, с. Адампіль 
Старосинявського району 

   

ЗАДОЙНОМУ  
Анатолію Романовичу 

– головному інженеру структурного підрозділу то-
вариства з обмеженою відповідальністю “Агро-
холдинг 2012” у Городоцькому районі 

   

ЗАЇЦІ  
Олександру Вікторовичу 

– водію відділку № 10 товариства з обмеженою від-
повідальністю “Україна-2001”, с. Радошівка Ізяс-
лавського району 

   

КАПІТОНОВУ  
Олегу Миколайовичу 

– виконавчому директору фермерського господар-
ства “Агроальянс-К”, с. Велика Решнівка Шепетів-
ського району 

   

КІЛІХЕВИЧУ  
Віктору Михайловичу 

– керуючому свинофермою сільськогосподарського 
виробничого кооперативу “Лабунський”, с. Ново-
лабунь Полонського району 

   

МАЗУРЕНКУ  
Петру Івановичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського ви-
робництва товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Агрофірма-Прогрес-В”, с. Слобідка Охрімо-
вецька Віньковецького району 

   

МАРАРЕСКУЛУ  
Сергію Володимировичу 

– механізатору фермерського господарства “Євро-
інвест”, с. Міцівці Дунаєвецького району 

   

МАРЧЕНКУ  
Володимиру Леонідовичу 

– генеральному директору товариства з обмеженою 
відповідальністю агрофірма “Маяк”, м. Полонне 

   

НЕТЯЗІ 
Сергію Олександровичу 

– заступнику директора фермерського господарства 
“Маїсс”, с. Копистин Хмельницького району 

   

ОЛИЦЬКОМУ 
Миколі Васильовичу 

– голові правління сільськогосподарського виробни-
чого колективу “Лабунський”, с. Новолабунь По-
лонського району 

   

РОЖИКУ  
Миколі Феофановичу 

– директору сільськогосподарського товариства з до-
датковою відповідальністю “В’язовець”, с. В’язо-
вець Білогірського району 

   

САМСОНЮКУ  
Михайлу Івановичу 

– трактористу-машиністу товариства з обмеженою 
відповідальністю “Сварог-Дністер”, с. Куча 
Новоушицького району 

   

СЛУПКУ  
Віктору Дмитровичу 

– водію приватного підприємства “Україна Агро – 2С”, 
с. Бережанка Чемеровецького району 

   

ТАТАРИНУ  
Івану Івановичу 

– водію автотранспортних засобів філії “Кам’янець-
Подільська” товариства з обмеженою відповідаль-
ністю сільськогосподарське підприємство “НІБУЛОН”, 
с. Привороття Кам’янець-Подільського району 

   

ТИМОЩУКУ  
Олександру Валерійовичу 

– трактористу сільськогосподарського кооперативу 
“Улашанівський”, с. Улашанівка Славутського району 
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ХОМЕНКУ  
Анатолію Васильовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського ви-
робництва сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю ім. Шевченка, с. Копа-
чівка Деражнянського району 

   

ЧЕРНИШЕВІЙ  
Вірі Петрівні 

– керівнику народного ансамблю “Подільський ко-
лос” Подільського державного аграрно-технічного 
університету 

   

ШЕЛЕНЗІ  
Сергію Леонідовичу 

– механізатору приватного сільськогосподарського 
підприємства “Куява”, с. Соснівка Ярмолинецького 
району 

   

ШІРПАЛ  
Тетяні Григорівні 

– бухгалтеру сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю “Промінь”, с. Суслів-
ці Летичівського району 

   

7) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ДОВБУШУ Івану Яковичу, ветерану, учаснику Другої світової війни, 
жителю с. Поляни Волочиського району; 

8) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня 
працівників радіо, телебачення та зв’язку: 
КРИВОМУ  
Віктору Володимировичу 

– телеоператору творчого виробничого об’єднання 
“Бюро Телерадіоновин” філії публічного акпіонер-
ного товариства “Національна суспільна телерадіо-
компанія України” Хмельницька регіональна ди-
рекція “Поділля-центр” 

   

МУДРИКУ  
Володимиру Васильовичу 

– провідному інженеру відділу технічного забезпе-
чення мовлення творчого виробничого об’єднання 
“Бюро Телерадіоновин” філії публічного акціонер-
ного товариства “Національна суспільна телерадіо-
компанія України” Хмельницька регіональна ди-
рекція “Поділля-центр” 

   

САБІЮ  
Олегу Миколайовичу 

– начальнику радіоцеху Хмельницького обласного 
академічного музично-драматичного театру імені 
М. Старицького 

   

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників статистики 
працівникам Головного управління статистики в області: 

ЗВАРИЧ 
Ользі Володимирівні  

– головному спеціалісту-економісту відділу аналізу 
даних статистики торгівлі та послуг 

   

САВРАЦЬКІЙ 
Аллі Модестівні 

– головному спеціалісту відділу управління персо-
налом та документального забезпечення 

   

 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


