
 
 
 
 
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 багаторічну сумлінну працю в органах державної влади, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток документування 
управлінської інформації та з нагоди 60-річчя від дня народження ГУДЛОВСЬКУ 
Любов Степанівну, начальника загального відділу апарату обласної державної 
адміністрації; 

2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, надання 
кваліфікованої медичної допомоги, вагомий особистий внесок у реалізацію 
державної політики в галузі охорони здоров’я та з нагоди 60-річчя від дня 
народження ЦУГЛЕВИЧА Якова Миколайовича, директора Департаменту 
охорони здоров’я обласної державної адміністрації; 

3) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя серед молоді Хмельниччини та з нагоди 
80-річчя від дня народження СВІРГУНЦЯ Євгена Михайловича, завідувача 
кафедри фізичної терапії, ерготерапії Хмельницького національного уніве-
рситету, кандидата педагогічних наук, доцента; 

4) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий профе-
сіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 30-річчя від 



2 
 

дня народження КОСТЮКА Романа Вікторовича, головного спеціаліста відділу 
контролю апарату обласної державної адміністрації; 

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
65-річчя від дня народження ВОЙЧЕНКО Софію Іларіонівну, головного 
спеціаліста Асоціації сільськогосподарських підприємств області; 

6) за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони 
ветеранів Головного управління ДСНС України в області: 

АЩЕНКА  
Леоніда Михайловича 

– майора внутрішньої служби у відставці,  колишнього 
начальника 6-ї професійної пожежної частини 
УДПО УМВС України в області 

 

ЗАМІХОВСЬКОГО  
Юрія Генріховича 

– лейтенанта служби цивільного захисту у відставці, 
колишнього командира відділення 2-ї самостійної 
державної пожежної частини м. Хмельницький ГУ 
МНС України в області

 

7) за активну громадську позицію, ініціативу і наполегливість у 
вирішенні питань громади Хмельниччини та розбудову демократичного 
суспільства членів Громадської ради при обласній державній адміністрації 
(2017-2019 років): 

БАБІЯ  
Сергія Васильовича 

– голову комітету з питань охорони здоров’я та 
соціального захисту 

 

ВИЧАВКУ  
Анатолія Анатолійовича

– голову комітету з питань освіти, культури, 
молоді, спорту та релігії 

 

ГУМЕНЮКА  
Василя Михайловича 

– голову комітету з питань енергетики, промис-
ловості, житлово-комунального господарства та 
підприємництва

 

МІРОНОВУ  
Наталію Геннадіївну 

– голову комітету з питань екології та природних 
ресурсів 

 

СТЕПАНОВУ  
Наталію Володимирівну 

– голову комітету з питань економіки, фінансів, 
сприяння проведенню реформ та взаємодії з 
територіальними громадами 

 

ШРУБКОВСЬКОГО 

Володимира Григоровича
– голову комітету з питань взаємодії з учасниками 

бойових дій, добровольцями та волонтерами 
   

8) за значний особистий внесок у розбудову архівної справи на 
Хмельниччині, відновлення історичної пам’яті та з нагоди 100-річчя створення 
архівної секції на Поділлі: 

ДУБІНСЬКОГО  
Володимира Анатолійовича

– декана історичного факультету Кам’янець-Поділь-
ського національного університету ім. І.Огієнка, 
кандидата історичних наук, доцента 
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ПТАШНИК 
Юлію Францівну 

– начальника Кам’янець-Подільського міського архіву 

   

9) за зразкове виконання військового і службового обов’язків, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час 
охорони і оборони кордонів та з нагоди Дня прикордонника України особовий 
склад Національної академії державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького: 

ЗАГРИВОГО  
Олександра Юрійовича 

– майора, слухача факультету підготовки керівних 
кадрів 

 

ЛЕВИЦЬКОГО 
Максима Олеговича 

– підполковника, начальника навчального курсу 
факультету правоохоронної діяльності 

 

ТЮГАЄВА  
Альберта Сергійовича 

– капітана, курсового офіцера факультету охорони та 
захисту державного кордону 

 

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 
введення в експлуатацію лікувального корпусу Городоцької центральної 
районної лікарні: 

БАГІНА  
Володимира Васильовича

– директора малого підприємства “Крок”, смт Сатанів 

 

СКАЛЬСЬКОГО  
Василя Володимировича 

– голову виконкому Городоцької районної Ради на-
родних депутатів у 1986-1992 роках, представника 
Президента України у Городоцькому районі у 1992 
-1994 роках

 

11) за належне надання поліцейських послуг у сфері протидії 
злочинності, бездоганну службу, високий професіоналізм та з нагоди 100-річчя 
створення карного розшуку України: 

БУРЛАКА 
Олександра Миколайовича

– пенсіонера Національної поліції України 

 

ГРАНОВСЬКОГО 
Андрія Геннадійовича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого оперу-
повноваженого сектору карного розшуку Ярмоли-
нецького відділу поліції Головного управління 
Національної поліції в області 

 

РОЗДОБУДЬКА 
Євгена Володимировича 

– капітана поліції, начальника сектору кримінальної 
поліції Кам’янець-Подільського районного відділен-
ня поліції Кам’янець-Подільського відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області
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12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання посадових обов’язків та з нагоди відкриття 1-ї черги районного 
будинку культури у смт Теофіполь САПУГУ Людмилу Андріївну, начальника 
відділу житлово-комунального господарства, будівництва та агропромис-
лового розвитку Теофіпольської районної державної адміністрації; 

13) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди 100-річчя 
заснування газети “Прибузька зоря” ВОЛКОВУ Світлану Анатоліївну, редактора 
газети; 

14) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 33-ї річниці катастрофи на Чорно-
бильській АЕС учасників ліквідації аварії: 

ВАЛЬЧУКА 
Миколу Павловича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

ГНІДОГО  
Валентина Миколайовича

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

ЛУЖНЯКА 
Миколу Івановича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

НАДОБКА 
Василя Володимировича 

– члена Ради Віньковецької районної громадської 
організації Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів “Союз Чорнобиль України” 

 

ПАРАСИНУ 
Анатолія Герасимовича 

– члена Хмельницької міської організації Всеукраїн-
ської громадської організації інвалідів “Союз Чор-
нобиль України”

, 

САФРОННІКОВА 
Олександра Сергійовича 

– заступника голови Нетішинської міської громадсь-
кої організації Всеукраїнської громадської органі-
зації інвалідів “Союз Чорнобиль України”

 

ЯВОРСЬКОГО 
Бориса Івановича 

– члена Ради Білогірської районної громадської 
організації Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів “Союз Чорнобиль України” 

 

15) за багаторічну сумлінну працю, високу професійну майстерність, 
вагомий особистий внесок у розвиток культурно-мистецької спадщини міста 
Нетішин та з нагоди 20-річного ювілею Народного художнього колективу 
“Театр пісні “Криниченька” Нетішинського комунального позашкільного нав-
чального закладу Будинку дитячої творчості ТЕМНУ Валентину Анатоліївну, 
керівника Народного художнього колективу; 

16) за вагомий особистий внесок у розвиток сімейних форм виховання, 
створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих 
здібностей, формування високих духовних і моральних якостей та з нагоди 
Дня матері: 

ВОЗНЮК 
Ольгу Володимирівну 

– прийомну матір, м. Шепетівка  
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ШИШОВУ 
Людмилу Петрівну 

– прийомну матір, м. Шепетівка 

 

17) за вагомий особистий внесок у розвиток донорства крові та її 
компонентів, популяризацію донорства крові серед студентства Хмель-
ниччини та активну волонтерську діяльність: 

ГАЙДУК 
Тетяну Романівну 

– студентку Хмельницького національного універ-
ситету, координатора соціального проекту “Стань 
донором – подаруй краплю надії!” 

 

ІСАЧЕНКА 
Богдана Олеговича 

– студента Хмельницького національного універ-
ситету 

 

КАРПОВУ 
Олену Валеріївну 

– студентку Хмельницького національного універ-
ситету, координатора соціального проекту “Стань 
донором – подаруй краплю надії!” 

 

КОНИК 
Ірину Русланівну 

– студентку Хмельницького національного універ-
ситету 

 

СІПЛІЧУКА 
Дмитра Михайловича 

– студента Хмельницького національного універ-
ситету 

, 

18) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня створення військової частини А0661 
військовослужбовців частини: 

ГОНЧАРЕНКА 
Дмитра Володимировича

– майора, старшого інструктора – начальника 
парашутно-десантної служби 

 

ДЕМБІЦЬКОГО  
Василя Володимировича

– молодшого сержанта, командира автомобільного 
відділення  

 

19) за вагомий особистий внесок у реалізацію державної соціальної 
політики, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та активну 
профспілкову роботу: 

БІНЬКОВСЬКУ 
Валентину Володимирівну 

– головного бухгалтера, голову первинної профспіл-
кової організації управління соціального захисту 
населення Чемеровецької районної державної адмі-
ністрації

 

ВОЛОШИНЕЦЬ 
Людмилу Олександрівну 

– завідуючу відділенням організації надання адресної 
натуральної та грошової допомоги, голову первин-
ної профспілкової організації територіального центру 
соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) смт Чорний Острів

 

КАСЯНЧУК 
Наталю Миколаївну 

– помічника повара, голову первинної профспілкової 
організації Білогірського будинку – інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів 

 

ШКУРАТ 
Феодосію Ігорівну 

– головного бухгалтера, голову первинної профспіл-
кової організації Зяньковецького психоневрологіч-
ного інтернату
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20) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий профе-
сіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 35-річчя від 
дня народження САМЧУКА Ярослава Ігоровича, головного спеціаліста відділу 
контролю апарату обласної державної адміністрації; 

21) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий профе-
сіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 50-річчя від 
дня народження ВОЗБОРСЬКОГО Юрія Івановича, головного спеціаліста відділу 
взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації; 

22) за значний особистий внесок у соціально-економічний розвиток 
Новоушицького району, багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої 
влади, високий професіоналізм та з нагоди 55-річчя від дня народження 
ТАНАСІЙЧУКА Юрія Сергійовича, голову Новоушицької районної державної 
адміністрації; 

23) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
забезпечення охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві 
та з нагоди Дня охорони праці: 

КАЧАРОВСЬКОГО 
Миколу Геннадійовича 

– головного державного інспектора відділу нагляду в 
будівництві, котлонагляді на транспорті та зв’язку 
управління Держпраці в області 

 

СІНЬКОВА 
Геннадія Володимировича

– завідувача сектору гірничого нагляду управління 
Держпраці в області 

 

24) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток художнього мистецтва Хмельниччини та з на-
годи експонування персональної виставки у Хмельницькій обласній державній 
адміністрації ТКАЧУКА Миколу Івановича, художника, майстра декоративно-
прикладного мистецтва, м. Хмельницький; 

25) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у со-
ціально-економічний розвиток району та з нагоди 60-річчя від дня народження 
МАКСИМОВА Миколу Михайловича, директора сільськогосподарського това-
риства з обмеженою відповідальністю “Новий шлях”, с. Ілляшівка Старо-
костянтинівського району; 

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

1) за багаторічну активну участь у патріотичному вихованні молоді, 
розвитку ветеранського руху і соціального захисту ветеранів та з нагоди 75-
річчя визволення Хмельниччини від нацистсько-фашистських окупантів, 
учасникам бойових дій Другої світової війни: 

ГОНЧАРОВУ  
Петру Сергійовичу 

– м. Кам’янець-Подільський  
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КУПЧИШИНУ  
Михайлу Івановичу 

– с. Теліженці Старосинявського району 

 

МИХАЙЛОВСЬКОМУ  
Тадеушу Адамовичу 

– м. Дунаївці 

 

НАГУРНОМУ  
Владиславу Ісидоровичу

– смт Летичів 

 

ОГОРОДНІКУ  
Віталію Митрофановичу

– м. Полонне 

 

ПОБОЖНОМУ  
Володимиру Михайловичу

– с. Філянівка Новоушицького району 

 

ПИЛИПЧУК  
Ніні Яківні 

– м. Нетішин 

 

2) за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони 
ветеранам Головного управління ДСНС України в області: 

МАНІЛЬЧУКУ  
Анатолію Володимировичу 

– генерал-майору служби цивільного захисту у відс-
тавці, колишньому начальнику Територіального 
управління МНС України в області 

 

РОМАНЮКУ  
Сергію Івановичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення – водію 7-ї державної пожеж-
но-рятувальної частини по охороні ВП “Хмель-
ницька АЕС” 3-го державного пожежно-рятуваль-
ного загону (з охорони об’єкта) Головного управ-
ління ДСНС України в області 

 

3) за зразкове виконання військового і службового обов’язків, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час 
охорони і оборони кордонів та з нагоди Дня прикордонника України 
особовому складу Національної академії державної прикордонної служби 
України ім. Б. Хмельницького: 
КИНДИЧУ  
Дмитру Григоровичу 

– завідувачу складу відділення продовольчого 
забезпечення 

 

ЛЕТУТІ  
Андрію Анатолійовичу 

– сержанту, курсанту 243-К навчальної групи фа-
культету охорони та захисту державного кордону 

 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я та з нагоди введення в 
експлуатацію лікувального корпусу Городоцької центральної районної лікарні: 

ДРАЛЮКУ  
Миколі Івановичу 

– головному лікарю Городоцької центральної район-
ної лікарні 

 

ЗАДВОРНОМУ  
Володимиру Карловичу

 голові райагробуду 1988-2002 років 
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5) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 33-ї річниці катастрофи на Чорно-
бильській АЕС учасникам ліквідації аварії: 

ДОРОШЕНКУ 
Володимиру Григоровичу 

– члену Дунаєвецької громадської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

КІЧЕНКУ 
Віталію Андрійовичу 

– заступнику голови Хмельницької міської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів 
“Союз Чорнобиль України” 

 

КРАСУЦЬКІЙ 
Євгенії Василівні 

– члену Хмельницької районної громадської органі-
зації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 

 

ШИМКУ 
Василю Васильовичу 

– члену Новоушицької громадської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

6) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня створення військової частини А0661 
військовослужбовцям частини: 

ЖМУРКУ 
Роману Сергійовичу 

– підполковнику, начальнику зв’язку – начальнику 
відділення зв’язку  

 

СТАСЮКУ 
Сергію Степановичу 

– старшому прапорщику, техніку інформаційно-
телекомунікаційного центру 

 

 
 
Голова адміністрації             В. Лозовий 
 


