
 
 
 
 

Про присудження премії обласної 
державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах 
суспільного життя” у 2018 році 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, розпорядження голови облдержадміністрації від 17 червня 2010 року 
№ 306/2010-р “Про премію обласної державної адміністрації “За вагомі досяг-
нення молоді у різних сферах суспільного життя”, зареєстрованого у Голов-
ному управлінні юстиції в області 17 червня 2010 року за № 65/1528, розгля-
нувши пропозиції комісії з присудження премії обласної державної адміні-
страції “За вагомі досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” 
(протокол засідання від 12 грудня 2018 року № 1): 

1. Присудити премію обласної державної адміністрації “За вагомі 
досягнення молоді у різних сферах суспільного життя” у номінаціях: 

“За наукові досягнення” 
ГУСАКУ 
Владиславу Олександровичу 

– ліцеїсту 11 класу біолого-хімічного профілю 
Хмельницького спеціалізованого ліцею-інтерна-
ту поглибленої підготовки в галузі науки 

“За творчі досягнення”: 
КОВТУН 
Богдані Володимирівні 

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

 

НЕМАШКАЛОВІЙ 
Анні Василівні 

– студентці ІІІ курсу факультету початкової освіти 
та філології Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії 

 

ПОЛУПАН 
Ользі Вікторівні 

– викладачу Самчиківської дитячої художньої шко-
ли традиційного народного декоративно-при-
кладного мистецтва

ТОРОПЕНКО 
Вікторії Олексіївні 

– студентці ІІІ курсу факультету початкової освіти 
та філології Хмельницької гуманітарно-педаго-
гічної академії 
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“За спортивні досягнення”: 
КВІКВІНІА 
Полміру Мірабовичу 

– майстру спорту України Міжнародного класу з 
гирьового спорту 

 

ПОВТОРЕНКУ 
Богдану Юрійовичу 

– призеру чемпіонатів України з ушу 

 

ЮРИКУ 
Олександру Сергійовичу 

– майстру спорту України Міжнародного класу з 
гирьового спорту 

 

ЯСТРЕБОВУ 
Олександру Вікторовичу 

– майстру спорту України з кікбоксингу 

 

“За особисту мужність”: 
ЖУКОВСЬКОМУ 
Костянтину Павловичу 

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

 

РАЩУКУ 
Володимиру Володимировичу 

– учаснику операції Об’єднаних сил, снайперу 
Збройних сил України 

   

“За внесок у розвиток молодіжного руху”: 
ГРЕБЕНЮКУ 
Владиславу Сергійовичу 

– голові громадської організації “Молодь за краще 
майбутнє”, м. Хмельницький 

 

КОСТЕЦЬКІЙ 
Катерині Олександрівні 

– голові громадської організації “Успішна молодь 
Нетішина” 

 

МАРЧУКУ 
Олександру Ігоровичу 

– аспіранту кафедри історії України Кам’янець-
Подільського національного університету імені 
Івана Огієнка, голові осередку “Солідарна мо-
лодь” 

 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 
голови обласної державної адміністрації відповідно до розподілу обов’язків. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


