
 
 
 

Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, Положення про відзнаки обласної державної адміністрації, затверджено-
го розпорядженням голови облдержадміністрації від 22 листопада 2013 року 
№ 381/2013-р, зареєстрованим у Головному управлінні юстиції в області 
28 листопада 2013 року за № 80/1914: 

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

1) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 
БАЛИНСЬКОГО 
Сергія Анатолійовича 

– капітана, начальника речової служби тилу військо-
вої частини А2738 

   

БІЛОУСА 
Сергія Борисовича 

– підполковника, начальника відділення – старшого 
оперативного чергового Хмельницького зональ-
ного відділу Військової служби правопорядку 

   

БОНДАРЧУКА 
Андрія Анатолійовича 

– члена громадської організації “Нетішинське міське 
об’єднання воїнів АТО”, м. Нетішин 

   

ВОЗНОГО  
Володимира Миколайовича 

– підполковника, військового комісара Кам’янець-
Подільського об’єднаного міського військового 
комісаріату 

   

ГУСЄВА 
Дмитра Миколайовича 

– лейтенанта, заступника начальника штабу військо-
вої частини А0480 безпосереднього підпорядкуван-
ня військовій частині А2738 

   

ДЯКА 
Олександра Леонідовича 

– старшого лейтенанта, командира радіовзводу 
польового вузла зв’язку військової частини А4239 

   

КОРОЛЬЧУКА 
Володимира Володимировича 

– підполковника податкової міліції, старшого інспек-
тора з особливих доручень штабу оперативного 
управління Головного управління ДФС в області 
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ЛАВРЕНЮКА 
Володимира Петровича  

– водія реактивного артилерійського взводу реактив-
ної артилерійської батареї реактивного артилерій-
ського дивізіону військової частини А0536 

   

ЛЕВИЦЬКОГО 
Руслана Миколайовича 

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

   

ЛУБЕНЕЦЬКОГО 
Едуарда Михайловича 

– сержанта, начальника складу військової частини 
А2641 

   

МІЛАША 
Михайла Михайловича 

– старшого прапорщика, командира взводу охорони 
військової частини А0661 

   

МУРАВИЦЬКОГО 
Віталія Леонідовича 

– підполковника, командира реактивного артилерій-
ського дивізіону бригадної артилерійської групи 
військової частини А0536 

   

ОСТАПЕНКА 
Руслана Миколайовича 

– капітана, начальника відділення зберігання (неке-
рованих авіаційних ракет, авіаційних набоїв і піро-
технічних засобів) військової частини А3013 

   

ПАЛЬНОГО 
В’ячеслава Володимировича 

– старшого прапорщика, начальника групи секретного 
документального забезпечення Хмельницького зо-
нального відділу Військової служби правопорядку 

   

ПИЛЯВЦЯ 
Юрія Васильовича 

– старшого лейтенанта, начальника продовольчої та 
речової служби військової частини А1538 

   

РОДІКОВА 
Володимира Геннадійовича 

– полковника, командира військової частини А2641 

   

СМАЛЬНОГО  
Миколу Васильовича 

– прапорщика, техніка ескадрильї дистанційно-керо-
ваних літальних апаратів військової частини А3808 

   

СНІГУРА 
Володимира Петровича 

– старшого сержанта, командира взводу управління – 
командира батареї реактивного артилерійського 
дивізіону військової частини А0536 

   

ХМЕЛЮКА 
Ігоря Андрійовича 

– старшого лейтенанта податкової міліції, старшого 
оперуповноваженого з особливо важливих справ 
відділу організації викриття економічних злочинів 
оперативного управління Головного управління 
ДФС в області 

   

ЧЕБОТАРЯ 
Валерія Валерійовича 

– підполковника, начальника оперативного відділення 
штабу військової частини А2738 

   

ЧУХАСЯ 
Анатолія Володимировича 

– працівника Збройних Сил України, лікаря-анестезіо-
лога відділення анестезіології, реанімації та інтенсив-
ної терапії Хмельницького військового госпіталю 

   

ШЕЛЕСТА  
Руслана Володимировича 

– майора, начальника штабу – першого заступника 
командира батальйону військової частини А1538 
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2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу 
зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

БАНТЮКА  
Ігоря Миколайовича 

– радника юстиції, заступника керівника Городоць-
кої місцевої прокуратури області 

   

НІКІТЮКА 
Петра Григоровича 

– старшого радника юстиції, начальника відділу юве-
нальної юстиції прокуратури області 

   

ПОЛІЩУКА  
Михайла Анатолійовича 

– радника юстиції, начальника Старосинявського 
відділу Старокостянтинівської місцевої прокура-
тури області 

   

СИНИШИНА 
Олега Романовича 

– прокурора Хмельницької області 

   

3) за активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру до-
помогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

   

БЕРЕНДУ  
Наталію Миколаївну 

– волонтера, представника 8 батальйону УДА “Аратта” 

   

БЕРЛІНСЬКОГО 
Юрія Анатолійовича 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

БІЛЮК  
Євгенію Миколаївну 

– члена громадської організації “Підтримка інвалідів 
та учасників АТО – Істина Добра”, м Кам’янець-
Подільський  

   

БОНДАРЕНКО 
Анну Володимирівну 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ”, м. Хмельницький 

   

ГАЛУШКО 
Тетяну Володимирівну 

– волонтера Хмельницького міського відділення Все-
українського об’єднання ветеранів  

   

ГЕРЕГУ  
Галину Федорівну 

– співзасновника товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Эпіцентр К” 

   

ГЕРЕГУ  
Олександра Володимировича 

– народного депутата України VIII скликання 

   

КУЛАКОВУ 
Анастасію Антонівну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

ЛУЦИШИНИХ 
Юрія Михайловича та 
Юлію Болеславівну 

– сім’ю фізичних осіб-підприємців, м. Хмельницький 

   

МЕЛЬНИК 
Меланію Петрівну 

– волонтера відділення Всеукраїнської благодійної 
організації “Турбота про літніх в Україні” у м. Хмель-
ницький 

   

ПАНЧУК 
Ліну Євгенівну 

– волонтера, м. Хмельницький 

   

ПИЛИПАК  
Анастасію Ігорівну 

– волонтера обласного благодійного фонду “Центр 
Добриня”, м. Хмельницький 
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ПРИЙМАК  
Наталію Давидівну 

– волонтера, м. Хмельницький 

   

СЕМЕНЮКА 
Дмитра Сергійовича 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ”, м. Хмельницький 

   

ХУДЗИКА 
Михайла Мирославовича 

– президента обласного благодійного фонду “Центр 
Добриня”, м. Хмельницький 

   

4) за сумлінне виконання службових обов’язків, бездоганну службу, ви-
сокий професіоналізм та з нагоди 45-ї річниці з дня створення військової 
частини А1538 ЛИКУША Дениса Леонідовича, капітана, помічника командира з 
фінансово-економічної роботи – начальника фінансово-економічної служби; 

5) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

працівників акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”: 

ТКАЧА 
Олександра Михайловича

– електромонтера оперативно-виїзної бригади Лети-
чівського району електричних мереж 

   

ФЕДЧИКА 
Миколу Васильовича 

– електромонтера оперативно-виїзної бригади Дераж-
нянського району електричних мереж 

   

працівників відокремленого підрозділу “Південно-західна електроенер-
гетична система” державного підприємства “Національна енергетична ком-
панія “Укренерго”: 

ГОЛЮКА  
Сергія Михайловича 

– електрослюсаря з ремонту устаткування розподіль-
них пристроїв 5р.ПС-330 кВ “Хмельницька” депар-
таменту електричних підстанцій 

   

КОВАЛЬЧУКА  
Василя Мілетовича 

– електрослюсаря з ремонту устаткування розподіль-
них пристроїв 5р.  ПС-330 кВ “Шепетівка” депар-
таменту електричних підстанцій 

   

КОЗНЮКА  
Віктора Вікторовича 

– майстра І гр. Хмельницької дільниці експлуатації 
ПЛ департаменту ліній електропередачі 

   

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, бездоганну службу та з нагоди 27-ї річниці урядового фельд’єгерського 
зв’язку України: 

   

ВОРОБ’Я 
Віталія Федоровича 

– майора, старшого офіцера фельдзв’язку з особли-
вих доручень відділу урядового фельд’єгерського 
зв’язку Держспецзв’язку в місті Хмельницькому 

   

МЕЛЬНИКА 
Сергія Миколайовича 

– майора, інженера відділу урядового фельд’єгер-
ського зв’язку Держспецзв’язку в місті Хмельниць-
кому 

   

УРСОЛА 
Вячеслава Вікторовича 

– майора, старшого офіцера відділу урядового 
фельд’єгерського зв’язку Держспецзв’язку в місті 
Хмельницькому 
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7) за багаторічну сумлінну працю в органах місцевого самоврядування, 
високий професіоналізм, добросовісне виконання службових обов’язків та з 
нагоди 60-річчя від дня народження БІЛОГО Володимира Григоровича, 
Ладигівського сільського голову Старокостянтинівського району; 

8) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
утвердження патріотизму та пропаганди здорового способу життя ШИНКАРУКА 
Віктора Олександровича, срібного призера з плавання (на дистанції 50 м) Ігор 
Нескорених (Invictus games) 2018 року у м. Сідней (Австралія); 

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самовря-
дування: 

   

ГУЛЬТЯЄВУ 
Світлану Іванівну 

– заступника начальника відділу фінансово-госпо-
дарського забезпечення виконавчого апарату обласної 
ради 

   

ЗАХОЖУ 
Наталію Іванівну 

– начальника відділу бухгалтерського обліку апарату 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради 

   

ЛЕВИЦЬКУ 
ЛЮДМИЛУ ПЕТРІВНУ 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу з питань бюджету та економічного аналізу 
управління з питань спільної власності територі-
альних громад та економічного розвитку виконав-
чого апарату обласної ради 

   

ЛУК’ЯНОВА 
Валентина Євгеновича 

– начальника Чемеровецької державної податкової 
інспекції Волочиського управління Головного уп-
равління ДФС в області, депутата Чемеровецької 
районної ради 

   

ЛЮБІНЕЦЬКУ  
Тетяну Олександрівну 

– першого заступника директора Департаменту соці-
ального захисту населення Кам’янець-Подільської 
міської ради 

   

МАРЧЕНКОВУ 
ЛЮДМИЛУ ДМИТРІВНУ 

 консультанта відділу з питань документального за-
безпечення, протокольної роботи та звернень гро-
мадян виконавчого апарату обласної ради 

   

МЕЛЬНИКА  
Сергія Васильовича 

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

   

МОНАСТИРСЬКОГО 
Едуарда Пилиповича 

– начальника управління з питань спільної власності 
територіальних громад та економічного розвитку 
виконавчого апарату обласної ради 

   

САВРАНСЬКУ 
Антоніну Вікторівну 

– керуючу справами виконавчого комітету Летичів-
ської селищної ради 

   

СІДЛЕЦЬКОГО  
Віталія Михайловича 

– голову Деражнянської районної ради 

   

ЧОРНОБАЯ  
Василя Петровича 

– Ледянського сільського голову Красилівського 
району 

   

ЧОРНОГО 
Миколу Миколайовича 

– Білівського сільського голову Ізяславського району 
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10) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
утвердження патріотизму та пропаганди здорового способу життя ДАРМОРОСА 

Олександра Леонтійовича, активного учасника марафонів на 10 км із залученням 
осіб з інвалідністю, учасника 443 марафону морської піхоти США у 2018 році; 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у проведення спеціальної і спеціалізованої підготовки посадових осіб 
ДФС та з нагоди 25-річчя створення Департаменту спеціалізованої підготовки 
та кінологічного забезпечення ДФС ВАЛІГУРСЬКОГО Вадима Валерійовича, 
заступника начальника управління – начальника відділу митної та податкової 
спеціалізованої підготовки управління спеціалізованої підготовки Департа-
менту спеціалізованої підготовки та кінологічного забезпечення ДФС; 

12) за сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня створення військової частини: 

БОРЩЕВСЬКОГО  
Олексія Миколайовича 

– старшого прапорщика, помічника начальника від-
ділення персоналу штабу військової частини А2738 

   

КИРИКА  
Олександра Валерійовича 

– старшого лейтенанта, начальника електротехнічної 
служби військової частини А2738 

   

КРУПИЛЬНИЦЬКОГО 
Олександра Олександровича 

– капітана, командира інженерно-саперної роти війсь-
кової частини А3479 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

   

13) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації наслідків 
аварії: 

АБРАФІКОВА  
Геннадія Леонідовича 

– м. Славута 

   

БЕДНАРСЬКОГО  
Олексія Альбіновича 

– м. Деражня 

   

БОВУ  
Геннадія Олександровича 

– м. Дунаївці 

   

ВАСИЛЬЧУКА  
Володимира Олександровича

– м. Нетішин 

   

ГУДЗЯКА 
Віталія Анатолійовича 

– селище Летичів 

   

ГУРОВСЬКОГО  
Віктора Антоновича 

– селище Білогір’я

   

ОСТРОВСЬКОГО  
Анатолія Васильовича 

– селище Понінка 

   

СЛЮСАРЕНКО  
Наталію Павлівну 

– м. Волочиськ 
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СОБОЛЬ 
Лідію Юріївну 

– м. Хмельницький 

   

СПІВАКА 
Павла Григоровича 

– ветерана МВС, м. Хмельницький 

   

СТОЙКА 
Анатолія Миколайовича 

– водія автотранспортних засобів автотранспортного 
відділення групи автотранспортного забезпечення 
частини забезпечення та обслуговування Аварійно-
рятувального загону спеціального призначення Го-
ловного управління ДСНС України в області 

   

ХОМЕНКА  
Василя Миколайовича 

– м. Хмельницький  

   

ЯКИМОВА 
Михайла Григоровича 

– с. Пасічна Старосинявського району 

   

ЯРЕМЕНКА  
Миколу Івановича 

– селище Ярмолинці

   

14) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 26-ї річниці 
заснування Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівників академії: 

БІЛЯВЦЯ 
Сергія Яковича 

– полковника, заступника начальника інституту під-
вищення кваліфікації – начальника відділу органі-
зації, планування та методичного забезпечення 

   

МАЛОГО  
Дмитра Юрійовича 

– полковника, начальника центру підвищення 
кваліфікації персоналу органів та підрозділів 
охорони державного кордону 

   

ЯРЕМЧУКА  
Ігоря Анатолійовича 

– полковника, начальника кафедри англійської мови 

   

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у захист конституційних прав і свобод людини та з нагоди Дня адвокатури 
України: 

ВАТРАСА 
Володимира Антоновича 

– професора кафедри цивільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права, 
кандидата юридичних наук, доцента 

   

ДАЦИШИНУ 
Мирославу Валентинівну 

– адвоката, м. Ізяслав 

   

ІЛЬЧИШЕНА 
Максима Вікторовича 

– адвоката, м. Кам’янець-Подільський  

   

КОПАНЧУКА 
Володимира Олександровича

– доцента кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права, 
кандидата юридичних наук 

   

ТУРОВЦЯ 
Юрія Миколайовича 

– доцента кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права, 
кандидата юридичних наук 
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16) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і сво-
бод громадян та з нагоди Дня працівників суду: 

АЛІЄВУ  
Олену Павлівну 

– заступника керівника апарату Волочиського район-
ного суду 

   

ВОДЯНУ  
Інну Михайлівну 

– секретаря Городоцького районного суду 

   

ГОРНИШЕВА 
Валерія Валерійовича 

– помічника голови Хмельницького міськрайонного 
суду 

   

КИРИЛЮК 
Наталію Анатоліївну 

– старшого інспектора відділу документального за-
безпечення-канцелярії господарського суду  області 

   

КОЛЬКУ  
Тетяну Дмитрівну 

– старшого секретаря Старосинявського район-
ного суду 

   

ЛОГВІН  
Ірину Олександрівну 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду

   

ЛУК’ЯНЧУК 
Світлану Валеріївну 

– помічника судді Славутського міскрайонного суду 

   

ПАВЛИШИН 
Ольгу Федорівну 

– секретаря Хмельницького міськрайонного суду 

   

ПОВЗУН  
Світлану Василівну 

– секретаря судового засідання Старокостянтинів-
ського районного суду  

   

СТЕПАНЮКА 
Олександра Олександровича 

– помічника голови Славутського міськрайонного 
суду 

   

ТКАЧА  
Павла Володимировича 

– судового розпорядника Кам’янець-Подільського 
міськрайонного суду 

   

ЦУГЕЛЬ  
Тетяну Володимирівну 

– секретаря судового засідання Чемеровецького ра-
йонного суду 

   

17) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок в організацію і надання медичної допомоги дитячому насе-
ленню міста Хмельницький та з нагоди 70-річчя з дня заснування Хмельниць-
кої міської дитячої лікарні співробітників лікарні: 

БАВРОВСЬКУ  
Тетяну Василівну 

– старшу сестру медичну фізіотерапевтичного відді-
лення 

   

ІЩЕНКО  
Лілю Вікторівну 

– завідувача отоларингологічним відділенням 

   

18) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’яз-
ку та з нагоди 26-ї річниці з Дня створення військової частини 3053 військо-
вослужбовців: 

КУРЖІЯ  
Павла Володимировича 

– лейтенанта, командира 1-го взводу 2-ї стрілецької 
роти 
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ЛІЩУКА  
Руслана Петровича 

– капітана, старшого помічника начальника штабу 

   

САЛІВОНИКА  
Михайла Анатолійовича 

– старшого сержанта, командира 1-го відділення 2-го 
взводу 2-ї стрілецької роти 

   

19) за вагомий внесок у просвітницьку та виховну роботу серед молоді 
області, збереження історичної спадщини, популяризацію українських тради-
цій та з нагоди 150-річчя створення Всеукраїнського товариства “Просвіта” 
ім. Тараса Шевченка: 

КРИЛОВА 
Едуарда Костянтиновича 

– заступника голови Кам’янець-Подільського міськ-
районного осередку  

   

СЕРДУНИЧ 
Любов Андріївну 

– голову Старосинявського районного осередку  

   

ЯРОХНО-ПРОКАЗЮК 
Лідію Іванівну 

– голову Старокостянтинівського районного осередку 

   

20) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, ши-
року популяризацію архівних документів та з нагоди Дня працівників архівних 
установ: 

БУРДУВАЛІС 
Катерину Миколаївну 

– заступника директора – начальника відділу органі-
заційно-аналітичної роботи Державного архіву об-
ласті 

   

ПАВЛУНІШЕНУ 
Тетяну Дмитрівну 

– головного архівіста відділу інформаційних техно-
логій Державного архіву області 

   

ПЕЧУРКІНУ 
Аллу Миколаївну 

– головного спеціаліста з питань персоналу Держав-
ного архіву області 

   

ФЕДОРОВУ 
Ірину Іванівну 

– начальника архівного відділу Кам’янець-Поділь-
ської районної державної адміністрації 

   

21) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометеорології України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення 
споживачів гідрометеорологічною інформацією та з нагоди 60-річчя від дня 
народження працівників Хмельницького обласного центру з гідрометео-
рології: 

   

КУШНІР 
Надію Володимирівну 

– техніка-метеоролога ІІ категорії об’єднаної гідроме-
теорологічної станції Хмельницький 

   

ЦАПЛІНУ 
Марію Михайлівну 

– провідного бухгалтера сектору бухгалтерського 
обліку 

   

22) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у за-
безпечення виконання рішень судів, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
працівника державної виконавчої служби РЕПЕЦЬКУ Юлію Леонідівну, началь-
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ника Шепетівського міськрайонного відділу державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції в області. 

23) за вагомі особисті досягнення у справі розвитку науки, культури, 
мистецтва, фізичної культури і спорту, соціальної, громадської та військової 
сфери обдарованій молоді області у номінаціях: 

“За наукові досягнення”: 

ГУСАКА 
Владислава Олександровича 

– ліцеїста 11-го класу біолого-хімічного профілю 
Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтернату 
поглибленої підготовки в галузі науки 

“За творчі досягнення”: 

КОВТУН 
Богдану Володимирівну 

– ученицю 8-го класу Красилівської дитячої школи 
мистецтв, клас скрипки 

   

НЕМАШКАЛОВУ  
Анну Василівну 

– студентку ІІІ курсу факультету початкової освіти 
та філології Хмельницької гуманітарно-педагогіч-
ної академії 

   

ПОЛУПАН  
Ольгу Вікторівну 

– викладача Самчиківської дитячої художньої школи 
традиційного народного декоративно-прикладного 
мистецтва 

   

ТОРОПЕНКО 
Вікторію Олексіївну 

– студентку ІІІ курсу факультету початкової освіти 
та філології Хмельницької гуманітарно-педагогіч-
ної академії 

   

“За спортивні досягнення”: 
   

ПОВТОРЕНКА 
Богдана Юрійовича 

– спортсмена, призера чемпіонатів України з ушу 

   

ЮРИКА  
Олександра Сергійовича 

– спортсмена, майстра спорту України Міжнарод-
ного класу з гирьового спорту 

   

ЯСТРЕБОВА 
Олександра Вікторовича 

– спортсмена, майстра спорту України з кікбоксингу 

   

“За особисту мужність”: 

ЖУКОВСЬКОГО 
Костянтина Павловича 

– лейтенанта служби цивільного захисту, начальника 
караулу 37-ї пожежно-рятувальної частини 1-го дер-
жавного пожежно-рятувального загону Головного 
управління ДСНС України в області 

   

РАЩУКА  
Володимира Володимировича

– 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, снайпера Збройних 
Сил України 

   

“За внесок у розвиток молодіжного руху”: 

ГРЕБЕНЮКА 
Владислава Сергійовича 

– голову громадської організації “Молодь за краще 
майбутнє”, м. Хмельницький  
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КОСТЕЦЬКУ 
Катерину Олександрівну 

– голову громадської організації “Успішна молодь 
Нетішина”, м. Нетішин 

   

МАРЧУКА 
Олександра Ігоровича 

– аспіранта кафедри історії України Кам’янець-По-
дільського національного університету імені Івана 
Огієнка, голову осередку “Солідарна молодь” 

   

24) за багаторічну бездоганну службу, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток кримінально-виконавчої служби Хмельниччини 
та з нагоди 80-річчя від дня народження ШТАНЬКА Івана Васильовича, генерал-
полковника внутрішньої служби, заслуженого юриста України, ветерана ДКВС; 

25) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, мужність, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і 
правопорядку на території Хмельницької області та з нагоди третьої річниці з 
дня роботи управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної 
поліції працівників управління патрульної поліції в області: 

БІЛИКА 
Віталія Олександровича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора роти № 3  

   

ВОРОБ’Я 
Петра Петровича 

– лейтенанта поліції, інспектора роти № 2  

   

КРЕЩУКА  
Ігоря Сергійовича 

– лейтенанта поліції, інспектора роти № 3 

   

МУЛА  
Максима Дмитровича 

– лейтенанта поліції, інспектора роти № 4 

   

РЕШОДЬКА  
Євгена Олександровича 

– капітана поліції, старшого інспектора відділу без-
пеки дорожнього руху 

   

26) за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток промисловості Хмельниччини та з нагоди 70-річчя 
від дня народження ГУДЗЯ Володимира Сергійовича, начальника механоскла-
дального цеху № 3 державного підприємства “Новатор”, м. Хмельницький; 

27) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і популяризацію спортивного руху у місті Неті-
шин та з нагоди 55-річчя від дня народження БАЗАНА Василя Юхимовича, 
спеціаліста 1-ї категорії відділу молоді та спорту виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради. 

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

1) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 

   

АЛЕКСАНДРОВУ 
Максиму Олександровичу 

– старшому солдату, старшому водію понтонної роти пон-
тонного взводу військової частини А3290 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738 
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ВИШИНСЬКОМУ 
Борису Леонідовичу 

– старшому прапорщику, старшині роти Військової 
служби правопорядку Хмельницького зонального 
відділу Військової служби правопорядку 

   

ВОЛКОВСЬКОМУ  
Сергію Володимировичу 

– старшому лейтенанту, начальнику відділення війсь-
кового обліку та бронювання сержантів і солдатів 
запасу Хмельницького об’єднаного міського війсь-
кового комісаріату 

,   

ДРАГОМЕРЕЦЬКОМУ 
Сергію Сергійовичу 

– солдату, саперу інженерно-саперного відділення ін-
женерно-саперного взводу інженерно-саперної роти 
військової частини А3479 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 

   

КАЦУ 
Олегу Валерійовичу 

– старшому солдату військової частини А0553 

   

КСЕНЖУКУ 
Степану Йосиповичу 

– інженеру управління квартирно-експлуатаційного 
відділу, м. Хмельницький 

   

КОРОЛЮ  
Віталію Сергійовичу 

– солдату, водію-заправнику відділення паливно-мас-
тильних матеріалів роти забезпечення військової 
частини А0553 

   

КУТИНСЬКОМУ 
Сергію Сергійовичу  

– сержанту, начальнику 4-ї групи 2-го взводу охорони 
та патрульно-постової служби роти Військової служ-
би правопорядку Хмельницького зонального відділу 
Військової служби правопорядку 

   

ЛАШЕВИЧУ 
Віктору Броніславовичу 

– сержанту, начальнику складу складів взводу забез-
печення військової частини А2300 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738 

   

ЛІЦІ 
Наталії Петрівні 

– прапорщику, начальнику складу військової частини 
А1538 

   

ЛУЦІВУ 
Миколі Зіновійовичу  

– майору юстиції, заступнику військового прокурора 
Хмельницького гарнізону Західного регіону Ук-
раїни 

   

МІШУРОВУ 
Сергію Павловичу 

– майору медичної служби, начальнику медичної 
служби військової частини А4239 

   

МОЖЕРІВСЬКОМУ 
Валерію Васильовичу 

– підполковнику військової частини А0553 

   

ТКАЧУКУ 
Андрію Івановичу 

– старшині, інспектору відділення військової інспек-
ції безпеки дорожнього руху Хмельницького зо-
нального відділу Військової служби правопорядку 

   

ЧУХАСЮ  
Анатолію Володимировичу 

– працівнику Збройних Сил України, лікарю-анесте-
зіологу відділення анестезіології, реанімації та ін-
тенсивної терапії військової частини А2339 

   

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу 
зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

БЛАГОВІСНІЙ  
Ганні Миколаївні 

– юристу 1-го класу, прокурору Деражнянського від-
ділу Хмельницької місцевої прокуратури області 
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ІВАНОВУ 
Євгену Володимировичу 

– юристу 2-го класу, заступнику керівника Кам’я-
нець-Подільської місцевої прокуратури області 

   

ЯКОВЕНКУ  
Олегу Володимировичу 

– раднику юстиції, прокурору відділу організації 
прийому громадян, розгляду звернень та запитів 
прокуратури області 

   

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самовряду-
вання: 

   

ЗАХАРЧУК  
Наталії Миколаївні 

– головному спеціалісту (економісту) бюджетного 
відділу фінансового управління виконавчого комі-
тету Нетішинської міської ради 

   

ПОПКО 
Наталії Анатоліївні 

– секретарю Ізяславської міської ради 

   

СИДОРУК  
Валентині Аркадіївні 

– секретарю Деражнянської міської ради 

   

СТАСЮК  
Надії Миколаївні 

– виконуючій обов’язки старости Заставківського ста-
ростинського округу Красилівського району 

   

ШКИРІ  
Лілії Сергіївні 

– заступнику завідувача відділу молоді та спорту Де-
партаменту гуманітарної політики Кам’янець-По-
дільської міської ради 

   

4) за сумлінне виконання службових обов’язків, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди 45-ї річниці з дня створення військової 
частини А1538 ГАВРИКУ Олександру Васильовичу, старшому сержанту, ко-
мандиру відділення аеродромно-будівельної роти; 

5) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

працівникам акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”: 

ЗЕЛІНСЬКОМУ 
Віктору Володимировичу 

– електромонтеру оперативно-виїзної бригади Старо-
синявського району електричних мереж 

   

ЯРОШУ 
Віктору Володимировичу 

– майстру виробничої дільниці Теофіпольського ра-
йону електричних мереж 

   

працівникам відокремленого підрозділу “Південно-західна електроенер-
гетична система” державного підприємства “Національна енергетична ком-
панія “Укренерго”: 

МЕЛЬНИКУ  
Ігорю Івановичу 

– водію автотранспортних засобів (автовишка 4,0 т) 
Хмельницької групи транспорту відділу транспорт-
ного забезпечення Хмельницького ремонтно-експлу-
атаційного центру департаменту ресурсного забез-
печення 
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ПАСТУХУ  
Валерію Йосиповичу 

– електромонтеру з ремонту повітряних ліній електро-
передачі 6 р. Хмельницької дільниці експлуатації 
ПЛ департаменту ліній електропередачі 

   

РАПКУ  
Віталію Ігоровичу 

– диспетчеру електропідстанції І гр. ПС-330 кВ  
“К.-Подільська” департаменту електричних підстан-
цій 

   

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок в організацію підвищення кваліфікації особового складу 
митних органів та з нагоди 25-річчя створення Департаменту спеціалізованої 
підготовки та кінологічного забезпечення ДФС КОРНІЙЧУКУ Олександру Тро-
химовичу, першому директору Учбового центру Державного митного комітету 
України (з 2015 року Департамент спеціалізованої підготовки та кінологічного 
забезпечення ДФС); 

7) за сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
високий професіоналізм та з нагоди Дня створення військової частини: 

ОХРЕМОВУ  
Миколі Юрійовичу 

– старшому солдату, оператору – лінійному наглядачу 
інформаційно-телекомунікаційного вузла зв’язку війсь-
кової частини А2738 

   

ЯНЮКУ  
Віктору Володимировичу 

– старшому прапорщику, техніку тилу військової час-
тини А2738 

   

8) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників лікві-
дації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації наслідків 
аварії: 

БЕХУ  
Володимиру Степановичу

– смт Ярмолинці 

   

БІДЮКУ  
Аліму Івановичу 

– полковнику служби цивільного захисту у відставці, 
колишньому помічнику начальника зміни оператив-
ного відділу оперативно-координаційного центру 
Головного управління МНС України в  області 

   

БІЛЬОВСЬКОМУ  
Івану Володимировичу 

– м. Ізяслав 

   

ДЕМЕДЮКУ  
Володимиру Федоровичу 

– с. Олійники Теофіпольського району  

   

КАЩИШЕНУ 
Анатолію Панасовичу 

– м. Хмельницький 

   

КУШЛАКУ 
Степану Михайловичу 

 ветерану МВС, м. Хмельницький 

   

МАХОВСЬКОМУ  
Леоніду Олексійовичу 

– м. Старокостянтинів 

   

МИХАЙЛИШИНУ 
Володимиру Петровичу 

– ветерану МВС, м. Хмельницький 
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ФІЛОНІКУ  
Валентину Миколайовичу 

– м. Шепетівка 

   

ЩЕЛКУ 
Валерію Антоновичу 

– смт Летичів 

   

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 26-ї річниці 
заснування Національної академії Державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького працівникам академії: 

БЕРЕЗЮКУ  
Анатолію Володимировичу 

– прапорщику, старшому техніку центру зв’язку та 
інформаційних систем 

   

ЛОЗОВСЬКІЙ 

Світлані Василівні 
– діловоду відділу професійної підготовки 

   

10) за активну волонтерську діяльність, невичерпний оптимізм, щиру 
допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

КОЛЕКТИВУ НАРОДНОГО АМАТОРСЬКОГО ГУРТУ “ДАВИДКІВЧАНИ”  
(керівник ЦИМБАЛЮК Василь Прокопович) 

ПАРАФІЯНАМ ХРАМУ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ,  
С. ОЛЕШИН ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 

(Ієрей отець АНДРІЙ) 

РОДИНІ КРУЧЕНКІВ 
(ГАННІ ФЕДОТІВНІ ТА ЇЇ ДОНЬКАМ ЛІНІ, ТЕТЯНІ, НАДІЇ ТА ВАЛЕНТИНІ), 

волонтерам з міста Хмельницький 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ОБЛАСНОЇ ФІЛАРМОНІЇ 
(генеральний директор – ДРАГАН Олександр Васильович) 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПАЛАЦУ  
ТВОРЧОСТІ ДІТЕЙ ТА ЮНАЦТВА 

ГРЕБЕНЮКУ  
Сергію Вікторовичу 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

БАСКО  
Тетяні Григорівні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

БОРУЦІ  
Олександру Леонтійовичу 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

КАПУСТЯНСЬКІЙ  
Анастасії Миколаївні 

– волонтеру громадської організації “Творча сотня” 
“Рух до перемоги”, м. Хмельницький 

   

КРУШЕЛЬНИЦЬКІЙ  
Ліді Іванівні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

КУЗЬМІ 
Володимиру Васильовичу

– волонтеру Хмельницького міського відділення Все-
українського об’єднання ветеранів 
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МАШНОВІЙ  
Галині Григорівні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

МИШЛЯКОВСЬКІЙ 
Олені Вікторівні 

– волонтеру громадської організації “Творча сот-
ня”“Рух до перемоги”, м. Хмельницький 

   

ПАДАЛКУ  
Володимиру Олексійовичу 

– волонтеру обласного благодійного фонду “Центр 
Добриня”, м. Хмельницький 

   

ПЕДАН  
Ірині Вікторівні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

ЯРОВІЙ  
Тетяні Анатоліївні 

– волонтеру, м. Хмельницький 

   

11) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження: 

ВАСЮТІНІЙ Марії Іванівні, учаснику Другої світової війни, мешканці 
міста Городок; 

ОЛІЙНИКУ Дем’яну Івановичу, учаснику Другої світової війни, меш-
канцю міста Городок; 

12) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди Дня працівників суду: 

   

БЕЛІЦІ 
Марині Олександрівні 

– секретарю судових засідань Ізяславського район-
ного суду 

   

ДОНДЕЛЬ  
Тетяні Василівні 

– головному спеціалісту Теофіпольського районного 
суду 

   

ЖИЛОВСЬКІЙ  
Тетяні Валентинівні 

– провідному спеціалісту Городоцького районного 
суду 

   

КАЛИНІ 
Сніжані Борисівні 

– секретарю Хмельницького міськрайонного суду 

   

КРИВОВ’ЯЗУ  
Андрію Володимировичу 

– помічнику судді Новоушицького районного суду

   

ЛУК’ЯНИЦІ  
Тетяні Василівні 

– секретарю Кам’янець-Подільського міськрайонного 
суду 

   

МАЗУРЕНКУ  
Віктору Васильовичу 

– судовому розпоряднику Віньковецького районного 
суду 

   

МІСІНЬКЕВИЧ  
Любові Володимирівні 

– головному спеціалісту планово-фінансового відділу 
господарського суду області 

   

НІКОЛАЙЧУК 
Анні Валентинівні 

– секретарю судових засідань Хмельницького міськ-
районного суду 

   

ЯСІНСЬКІЙ 
Марині Олегівні 

– секретарю судових засідань Деражнянського район-
ного суду 
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13) за вагомий особистий внесок у розвиток громадянського суспільства, 
високий професіоналізм та активну громадянську позицію ЮР’ЄВУ Володи-
миру Васильовичу, голові Громадської ради при Хмельницькій обласній 
державній адміністрації; 

14) за вагомий особистий внесок у розвиток промисловості області, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від 
дня народження ДУНЦЮ Івану Івановичу, голові Хмельницького союзу про-
мисловців і підприємців та Об’єднання організацій роботодавців області; 

15) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, 
широку популяризацію архівних документів та з нагоди Дня працівників 
архівних установ: 

КАМІНСЬКІЙ 
Аксинії Іванівні 

– начальнику архівного відділу Дунаєвецької район-
ної державної адміністрації 

   

ОЛІЩУКУ 
Олександру Миколайовичу 

– архівісту І категорії відділу забезпечення збереже-
ності документів Державного архіву області 

   

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у захист конституційних прав і свобод людини та з нагоди Дня адвокатури 
України КУЦУ Івану Олексійовичу, адвокату Адвокатського об’єднання 
“Гавриленко та партнери”, м. Хмельницький; 

17) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у забезпечення виконання рішень судів, високий професіоналізм та з 
нагоди Дня працівника державної виконавчої служби ПОЧКО Вікторії Вікто-
рівні, начальнику Віньковецького районного відділу державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції в області. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


