
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

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

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання поса-
дових обов’язків та з нагоди 60-річчя від дня народження РУБАН Людмилу 
Іванівну, головного спеціаліста відділу роботи із зверненнями громадян 
апарату обласної державної адміністрації; 

2) за багаторічну сумлінну працю в галузі охорони здоров’я, високий 
професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження ВАСИЛЕНКА Сергія 
Павловича, тимчасово виконуючого обов’язки головного лікаря обласного 
протитуберкульозного диспансеру; 

3) за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріо-
тичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність та з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 
ВЕЛИЧКА 
Анатолія Францовича 

– учасника бойових дій на території інших держав, 
ветерана ОВС України 

   

ВИПІРАЙЛЕНКА 
Юрія Олександровича 

– учасника бойових дій в Афганістані, голову Хмель-
ницької міської спілки ветеранів Афганістану 

   

КАРЧЕВСЬКОГО  
Ігоря Ростиславовича 

– учасника бойових дій в Афганістані та операції 
Об’єднаних сил 

   

КОЗИЦЬКОГО  
Володимира Дмитровича 

– учасника бойових дій в Афганістані, голову ревізій-
ної комісії обласної організації ветеранів Афгані-
стану 
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КОСТРУБСЬКОГО 
Анатолія Семеновича 

– учасника бойових дій на території інших держав, 
ветерана ОВС України 

   

МАХЛАЯ  
Василя Олександровича 

– учасника бойових дій в Афганістані, члена Хмель-
ницької районної організації ветеранів Афганістану 

   

МОРОЗОВА 
Ігоря Вікторовича 

– доцента кафедри національної безпеки (сфера при-
кордонної безпеки) та управління факультету підго-
товки керівних кадрів Національної академії Дер-
жавної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького 

   

ОСАДЧУКА  
Олександра Яковича 

– учасника бойових дій в Афганістані, голову Старо-
синявської районної організації ветеранів Афгані-
стану

   

ПАВЛОВСЬКОГО 
Броніслава Францовича 

– водія автотранспортних засобів відділення життєза-
безпечення групи забезпечення життєдіяльності ава-
рійно-рятувальної частини Аварійно-рятувального 
загону спеціального призначення Головного управ-
ління ДСНС України в області 

   

ПІДЛІСНОГО 
Анатолія Антоновича 

– члена громадської організації “Хмельницька міська 
спілка ветеранів Афганістану, учасників АТО та 
волонтерів” 

   

ПРОВОЗЬОНА  
Василя Миколайовича 

 учасника бойових дій в Афганістані, голову Лети-
чівської районної організації ветеранів Афганістану 

   

ПРОСКОГО 
Леоніда Семеновича 

– члена громадської організації “Хмельницька міська 
спілка ветеранів Афганістану, учасників АТО та 
волонтерів” 

   

СЦІБОРОВСЬКОГО 
Олександра Антоновича 

– полковника, начальника (декана) факультету підго-
товки керівних кадрів Національної академії Дер-
жавної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького 

   

ТВЕРДУНА  
Миколу Миколайовича 

– учасника бойових дій в Афганістані, члена прав-
ління обласної спілки ветеранів Афганістану 

   

ШАБЛЕВСЬКОГО 
Вячеслава Миколайовича 

– учасника бойових дій на території інших держав, 
ветерана ОВС України 

   

4) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
ветеранського руху, патріотичне виховання молоді, активну громадянську 
позицію та з нагоди 95-річчя від дня народження РОЗМАРІЦУ Харлампія 
Пилиповича, учасника бойових дій Другої світової війни, заступника голови 
Теофіпольської районної ради організації ветеранів України; 

5) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий внесок у справу 
реалізації державної політики у сфері цивільного захисту, попередження і лі-
квідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного харак-
теру: 
БОБІНУ  
Ольгу Петрівну 

– заступника Нетішинського міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів ради 
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ВЕРЕТЮКА  
Максима Миколайовича 

– головного спеціаліста з питань цивільного захисту 
населення відділу приватизації, житлово-кому-
нального господарства та комунальної власності 
Волочиської міської ради 

   

ВОЛИКА  
Олександра Михайловича 

– головного спеціаліста відділу планування та орга-
нізації заходів цивільного захисту управління з пи-
тань цивільного захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації 

   

ІВАНЧУКА  
Павла Івановича 

– завідувача сектору з питань цивільного захисту 
населення Віньковецької районної державної адмі-
ністрації 

   

МІХУРІНСЬКУ  
Аллу Миколаївну 

– завідувача сектору цивільного захисту Летичів-
ської селищної ради  

   

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
70-річчя від дня народження ВІТВІЦЬКОГО Миколу Романовича, відповідаль-
ного секретаря Асоціації сільськогосподарських підприємств області; 

7) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва Старосиняв-
ського району та з нагоди 60-річчя від дня народження ЛЕВИЦЬКОГО Анатолія 
Антоновича, директора селянського (фермерського) господарства “Левицького 
Анатолія Антоновича”; 

8) за багаторічну працю в органах виконавчої влади, сумлінне виконання 
службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 45-річчя від дня 
народження ГУМЕНЧУК Оксану Володимирівну, головного спеціаліста юридич-
ного відділу апарату обласної державної адміністрації; 

9) за вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства Хмель-
ниччини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди  
55-річчя від дня народження ПЕШКА Петра Степановича, начальника облас-
ного управління лісового та мисливського господарства; 

10) за громадянську мужність, патріотизм, відстоювання конституційних 
засад демократії, прав і свобод людини, самовіддане служіння Українському 
народу, виявлені під час Революції Гідності, учасників Революції Гідності, 
Євромайдану, волонтерів: 
БАЗИЛЮК  
Валентину Андріївну 

– м. Хмельницький

   

ЛАЗАРЧУК 
Любов Григорівну 

– м. Хмельницький 

   

ПАНЧУК 
Тетяну Володимирівну 

– м. Хмельницький

   

ПИСАРУК 
Тетяну Володимирівну 

– м. Хмельницький 
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ТРАСКОВЕЦЬКОГО 
Володимира Васильовича 

– м. Хмельницький 

   

11) за значний особистий внесок у роботу органів державної реєстрації 
актів цивільного стану, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 
100-річного ювілею з дня заснування перших органів державної реєстрації 
актів цивільного стану України ОНІСКОВЕЦЬ Валентину Степанівну, пенсіонера 
органів державної реєстрації актів цивільного стану; 

12) за багаторічну сумлінну і плідну працю в органах виконавчої влади, 
високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня народження КАРУНА Олега 
Васильовича, першого заступника голови Волочиської районної державної 
адміністрації; 

13) за багаторічну сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у соціально-економічний, науково-технічний розви-
ток області ВДОВИЧЕНКА Анатолія Андрійовича, члена колегії облдержадміні-
страції, директора державного підприємства “Новатор” (1993-2019 роки). 

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

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

ЛЕСЬКОВІЙ Анастасії Олександрівні, мешканці села Шпичинці Дераж-
нянського району; 

ТЕСЛІ Олені Архипівні, мешканці села Юхимівці Волочиського району; 
2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-

сок у забезпечення пасажирських перевезень і розвиток електротранспорту 
міста Хмельницький та з нагоди 60-річчя від дня народження ПАЛАМАРЧУКУ 

Віктору Анатолійовичу, директору Хмельницького комунального підпри-
ємства “Електротранс”; 

3) за вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства Хмель-
ниччини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди  
55-річчя від дня народження БУРКОВСЬКОМУ Ігорю Володимировичу, дирек-
тору державного підприємства “Хмельницьке лісомисливське господарство”; 

4)  за вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху, патріо-
тичне виховання молоді, активну громадську і волонтерську діяльність та з 
нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав: 
БОДНАРЧУКУ 
Руслану Петровичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, 
пожежному-рятувальнику 20-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області 

   

ГАЛАМАНСЬКОМУ 
Юрію Ростиславовичу 

– учаснику бойових дій в Афганістані, голові Воло-
чиської районної організації ветеранів Афганістану 

   

КАЛІНІНУ  
Андрію Олеговичу 

– члену правління Дунаєвецької районної організації 
ветеранів Афганістану 
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ЛІЩИНСЬКОМУ 
Михайлу Антоновичу 

– учаснику бойових дій в Афганістані, голові Чеме-
ровецької районної організації ветеранів Афгані-
стану  

   

МАЗУРУ  
Петру Андрійовичу 

– учаснику бойових дій в Афганістані, голові Ново-
ушицької районної організації ветеранів Афгані-
стану  

   

МАНЬКОВСЬКОМУ  
Сергію Вячеславовичу 

– учаснику бойових дій в Афганістані, голові Дераж-
нянської районної організації ветеранів Афгані-
стану 

   

ПОДИНЯКУ 
Петру Петровичу 

– члену громадської організації “Хмельницька міська 
спілка ветеранів Афганістану, учасників АТО та 
волонтерів” 

   

ПРИГОРНИЦЬКОМУ 
Валерію Миколайовичу 

– члену громадської організації “Хмельницька міська 
спілка ветеранів Афганістану, учасників АТО та 
волонтерів” 

   

ЧОРНОУЗУ  
Олександру Петровичу 

– учаснику бойових дій в Афганістані, голові Старо-
костянтинівської міської організації ветеранів 
Афганістану  

   

ШАЛІМОВУ  
Юрію Юрійовичу 

– доценту кафедри логістики Національної академії 
Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького 

   

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток промисловості Хмельниччини та з нагоди 70-річчя 
від дня народження ДЬЯКОНОВУ Леоніду Олексійовичу, генеральному дирек-
тору товариства з додатковою відповідальністю “Кам’янець-Подільський 
електромеханічний завод”, голові Спілки промисловців і підприємців міста 
Кам’янець-Подільський; 

6) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди 60-річчя 
від дня народження ЧЕРНЕЦЬКІЙ Людмилі Анатоліївні, головному спеціалісту 
сектору культури, національностей, релігій та туризму Городоцької районної 
державної адміністрації; 

7) за значний особистий внесок у роботу органів державної реєстрації 
актів цивільного стану, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 
100-річного ювілею з дня заснування перших органів державної реєстрації 
актів цивільного стану України КАШТАН Лілії Іванівні, начальнику Воло-
чиського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану 
Головного територіального управління юстиції у Хмельницькій області. 
 
 
Голова адміністрації           В. Лозовий 


