
 
 
 
 

Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою облас-
ної 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 сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
виховання і навчання студентської молоді та з нагоди 60-річчя від дня створення 
Хмельницького музичного коледжу імені В. Заремби працівників коледжу: 
БЕРНАЦЬКОГО 
Віктора Юрійовича 

– директора, викладача відділу “Спів” 

 

ГАЛКІНА 
Ігоря Віталійовича 

– викладача відділу “Народні інструменти” 

 

ГОЛОДНЮКА 
Олега Миколайовича 

– завідувача відділу “Народні інструменти” 

 

ДОБРИНЧУКА 
Михайла Володимировича

– завідувача відділу “Оркестрові духові та ударні 
інструменти” 

 

СЕНЧУК 
Наталію Григорівну 

– головного бухгалтера 

 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
виховання і навчання студентської молоді та з нагоди 100-річчя від дня 
заснування Подільського державного аграрно-технічного університету 
співробітників університету: 



 2

ЗЕЛЕНСЬКОГО 
Андрія Вікторовича 

– кандидата економічних наук, асистента кафедри 
фінансів, банківської справи та страхування 

 

КОБЕРНЮК 
Олену Тарасівну 

– кандидата сільськогосподарських наук, ученого 
секретаря університету  

 

МАЛЬЧЕНКА 
Дмитра Костянтиновича

– юрисконсульта І категорії 

 

МУШИНСЬКОГО 
Андрія Броніславовича 

– кандидата біологічних наук, доцента кафедри 
інфекційних та інвазійних хвороб 

 

ЧАРАНОВСЬКУ 
Ганну Марківну 

– директора їдальні 

 

3) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особис-
тий внесок у виховання і навчання учнівської молоді та з нагоди 30-річного 
ювілею Зразкового художнього колективу “Ансамбль бального танцю “Шарм” 
Нетішинського комунального позашкільного навчального закладу Будинку 
дитячої творчості ГРИЩУК Ларису Степанівну, керівника колективу; 

4) за особисту мужність і героїзм, самовідданість, багаторічну активну 
участь у патріотичному вихованні молоді, розвитку ветеранського руху і соці-
ального захисту ветеранів та з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня пере-
моги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ї річниці вигнання нацистів з 
України: 
ДОВГАЛЮКА 
Олексія Івановича 

– дитину війни, голову Волочиської районної ради 
організації ветеранів, м. Волочиськ 

 

МАКАРЧУКА 
Петра Івановича 

– учасника бойових дій Другої світової війни, с. Окіп 
Білогірського району 

 

ПЕТРОВА 
Федора Михайловича 

– учасника бойових дій Другої світової війни, 
м. Дунаївці 

 

ЯРОША 
Петра Павловича 

– учасника бойових дій Другої світової війни, с. Ба-
ламутівка Ярмолинецького району 

 

5) за зразкове виконання службового обов’язку, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з 
нагоди 25-ї річниці наукової діяльності прикордонного відомства України 
персонал Національної академії державної прикордонної служби України ім. 
Б. Хмельницького: 
ГАПОНОВУ 
Валентину Миколаївну 

– професора кафедри перекладу, кандидата педаго-
гічних наук 

 

КАТЕРИНЧУКА  
Івана Степановича 

– професора кафедри телекомунікацій та радіотех-
ніки, доктора технічних наук 

 

ШИНКАРУКА 
Олега Миколайовича  

– генерал-майора, ректора, доктора технічних наук, 
професора, заслуженого працівника освіти України 
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6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди 
Всесвітнього дня медичних сестер: 

ТОФАН 
Нелю Станіславівну 

– сестру медичну палатну легенево-хірургічного від-
ділення обласного протитуберкульозного диспан-
серу

 

ЦІСАР  
Ніну Петрівну 

– головну сестру медичну обласного госпіталю ве-
теранів війни 

 

7) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний 
особистий внесок у розвиток медицини області та надання кваліфікованої 
медичної допомоги КАДЕНКА Олега Анатолійовича, головного лікаря облас-
ного шкірно-венерологічного диспансеру; 

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у виховання і навчання учнівської молоді та з нагоди 50-річчя 
Віньковецької районної дитячої школи мистецтв БІДЮКА Ігоря Миколайовича, 
директора школи мистецтв; 

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів 
та з нагоди присвоєння Хмельницькому університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова співробітників закладу: 

БЕРЦЮХ 
Мирославу Зіновіївну 

– старшого викладача кафедри конституційного, 
адміністративного та фінансового права 

 

ГНЄЗДОВА 
Сергія Володимировича

– завідувача служби господарського забезпечення  

 

ТОПОЛЯ  
Юрія Олексійовича 

– професора кафедри теорії та історії держави і 
права, кандидата історичних наук, доцента 

 

10) за активну волонтерську діяльність, спрямовану на допомогу війсь-
ковим Хмельниччини, які беруть участь у виконанні заходів Операції об’єд-
наних сил, та з нагоди 5-ї річниці створення громадської організації “Гро-
мадянська оборона Хмельниччини” БІЛЕЦЬКОГО Сергія Олексійовича, волон-
тера, м. Хмельницький; 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток району ЧЕРНЕГУ Сергія 
Анатолійовича, начальника відділу освіти, молоді та спорту Старокостян-
тинівської районної державної адміністрації; 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток міста Кам’янець-По-
дільський та з нагоди Дня міста: 

КОРДАШЕВСЬКУ 
Олену Іванівну 

– заступника завідувача загального відділу Кам’я-
нець-Подільської міської ради 
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КАЦАНА 
Михайла Богдановича  

– радника Кам’янець-Подільського міського голови 

 

ПЕТРОВСЬКОГО 
Віктора Броніславовича

– директора приватного підприємства “Хліб-По-
ділля” 

 

13) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі меліорації і водного господарства та з нагоди 
Дня працівників водного господарства: 

ВЕЛЬСЬКУ  
Ларису Володимирівну 

– головного бухгалтера Регіонального офісу водних 
ресурсів в області 

 

ЦИБУЛЬСЬКУ 
Олену Степанівну 

– начальника Старокостянтинівської дільниці Регіо-
нального офісу водних ресурсів в області 

 

14) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у забезпечення охорони навколишнього природного середо-
вища області та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього при-
родного середовища працівників Державної екологічної інспекції в області: 

ДАЦЕНКА  
Олега Федоровича 

– заступника начальника Державної екологічної 
інспекції – заступника Головного державного 
інспектора з охорони навколишнього природного 
середовища в області

 

ПОЛІЩУКА 
Андрія Петровича 

– начальника відділу державного екологічного на-
гляду (контролю) природно-заповідного фонду, 
лісів та рослинного світу – старшого державного 
інспектора з охорони навколишнього природного 
середовища в області

 

СОЛОГУБ  
Наталію Олександрівну 

– начальника відділу організаційно-аналітичної 
діяльності, документування та контролю, взаємодії 
з громадськістю та ЗМІ

 

15) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу навчання і виховання учнівської молоді, розвиток 
української музичної культури та з нагоди 50-річчя Старосинявської районної 
дитячої музичної школи КУЧЕРА Сергія Михайловича, директора музичної 
школи; 

16) за значний внесок у розвиток української музичної культури, 
пропаганду хорового мистецтва та з нагоди відзначення 20-річчя від дня 
створення народного аматорського хору ветеранів війни та праці “Надвечір’я” 
Хмельницького міського будинку культури КОЛЕКТИВ НАРОДНОГО 
АМАТОРСЬКОГО ХОРУ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ ТА ПРАЦІ (КЕРІВНИК 
ЛОБОДЮК БОРИС ПАВЛОВИЧ); 

17) за багаторічну сумлінну працю в галузі лісового господарства об-
ласті, високий професіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з 
нагоди 60-річчя від дня народження МАГУ Любов Феодосіївну, старшого 
інспектора обласного управління лісового та мисливського господарства; 
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18) за значний внесок у розвиток української музичної культури, 
мистецької освіти, навчання і виховання учнівської молоді та з нагоди 50-річчя 
Деражнянської районної дитячої школи мистецтв ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕК-
ТИВ ДИТЯЧОЇ ШКОЛИ МИСТЕЦТВ; 

19) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди закриття 88-
го театрального сезону артистів обласного академічного музично-драма-
тичного театру імені М. Старицького: 

ВІТА  
Олександра Віталійовича

– артиста драми вищої категорії 

 

ДЯЧЕНКО  
Наталію Олександрівну 

– артистку драми першої категорії 

 

ЮРОВСЬКОГО 
Тараса Михайловича 

– артиста драми першої категорії 

 

20) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня жур-
наліста: 

 

ВОРОЖЦОВУ 
Тетяну Броніславівну 

– кореспондента творчого об’єднання Бюро Новин 
філії публічного акціонерного товариства “Націо-
нальна суспільна телерадіокомпанія України” “Хмель-
ницька регіональна дирекція “Поділля-центр”

 

ГАРМАТЮК 
Наталію Костянтинівну 

– кореспондента редакції газети “Є” 

 

ЛЕВІНСЬКУ 
Інну Леонідівну 

– журналіста відділу зв’язків із засобами масової 
інформації та громадськістю комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний центр громадського здоров’я” 

 

ЛІЧКЕВИЧ 
Юлію Станіславівну 

– редактора відділу газети “Край Кам’янецький” 

 

ПАКУЛЬКО 
Надію Григорівну 

– власного кореспондента газети “Молодь України” 

 

ПОКАСЬ 
Людмилу Ярославівну 

– редактора творчої групи програм радіо філії 
публічного акціонерного товариства “Національна 
суспільна телерадіокомпанія України” “Хмельницька 
регіональна дирекція “Поділля-центр” 

 

ПОПОВИЧ  
Наталію Олександрівну 

– директора Городоцького районного телерадіо-
пресцентру 

 

РАДИЦЮ 
Миколу Миколайовича 

 члена Національної спілки журналістів України, 
активіста преси 

 

21) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток і популяризацію спортивного руху та з нагоди 
відкриття дитячо-юнацького обласного проекту “Спартакіада Поділля – 2019”: 
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ПАРАМЕЯ 
Валерія Михайловича 

– директора спортивного клубу “Епіцентр”, м. Го-
родок 

 

ФЕДОРОВА 
Олега Миколайовича 

– начальника відділу культури, національностей, 
релігій та туризму Городоцької міської ради  

 

22) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи та з нагоди 60-річчя від дня 
народження ЧОРНОБАЙ Наталію Миколаївну, бібліотекаря 1-ї категорії відділу 
зберігання та реставрації бібліотечного фонду обласної універсальної наукової 
бібліотеки; 

23) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медич-
ного працівника: 

АБРАМОВА  
Олександра Михайловича 

– заступника головного лікаря з медичної частини 
комунального некомерційного підприємства “Чеме-
ровецька центральна районна лікарня” 

 

АПОЛОНІНА 
Валерія Володимировича 

– завідувача отоларингологічним кабінетом полі-
клініки № 2 комунального підприємства “Хмель-
ницький міський лікувально-діагностичний центр”

 

БОЙСАН 
Світлану Євгенівну 

– заступника головного лікаря Старосинявської 
центральної районної лікарні 

 

БОЧКАРЬОВУ 
Оксану Валеріївну 

– головного лікаря обласного госпіталю ветеранів 
війни 

 

ВАТАЖУКА 
Олега Михайловича 

– головного лікаря комунального некомерційного 
підприємства “Красилівський центр первинної 
медико-санітарної допомоги” 

 

ВОЛКОТРУБ 
Надію Олексіївну 

– старшу медичну сестру хірургічного відділення 
комунального закладу “Хмельницька обласна сто-
матологічна поліклініка” 

 

ГАТІНА 
Олега Юрійовича 

– завідувача 12-го відділення обласної психіатричної 
лікарні № 1 

 

ДІДИЧ  
Оксану Миколаївну 

– лікаря з променевої терапії радіологічного відді-
лення обласного онкологічного диспансеру 

 

ЖОЛКЕВСЬКОГО 
Сергія Івановича 

– лікаря-хірурга торакального легенево-хірургічного 
відділення обласного протитуберкульозного дис-
пансеру

 

ЗАДОРОЖНУ 
Любов Антонівну 

– лікаря-акушера-гінеколога комунального некомер-
ційного підприємства “Чемеровецька центральна 
районна лікарня”

 

ЗУБИК  
Галину Іванівну 

– лікаря-невропатолога неврологічного відділення 
Новоушицької центральної районної лікарні 

 

КІНДЗЕРСЬКУ 
Аллу Василівну 

– лікаря-терапевта комунального підприємства “Хмель-
ницький обласний центр медико-соціальної 
експертизи”
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КЛІМЧУК 
Зою Борисівну 

– старшу сестру медичного відділення відновного 
лікування комунального некомерційного підпри-
ємства“Шепетівська центральна районна лікарня”

 

КОНЮШКО 
Людмилу Миколаївну 

– заступника головного лікаря з експертизи тимча-
сової непрацездатності населення Городоцької 
центральної районної лікарні 

 

КОСТЕНКА  
Володимира Олександровича

– лікаря-анестезіолога відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії обласного онкологічного 
диспансеру

 

КОСТЮКА  
Олександра Олександровича

– головного лікаря комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницька центральна районна лікарня” 

 

КРУПСЬКУ 
Валентину Адамівну 

– сестру медичну з масажу фізіотерапевтичного 
відділення обласного госпіталю ветеранів війни  

 

КУЩУК 
Світлану Анатоліївну 

– заступника головного лікаря з медичної частини 
Ізяславської центральної районної лікарні 

 

ЛЕЩУК 
Вікторію Володимирівну 

– сестру медичну-анестезистку відділення анестезіо-
логії та інтенсивної терапії обласного онколо-
гічного диспансеру

 

ЛИСУ  
Ольгу Богданівну 

– завідувача обласної дитячої консультативної полі-
клініки обласної дитячої лікарні 

 

МАШТАЛІР 
Ольгу Володимирівну 

– сестру медичну педіатричного відділення для дітей 
старшого віку комунального підприємства “Хмель-
ницька міська дитяча лікарня” 

 

НАЗИМОК  
Оксану Вікторівну 

– фельдшера з медицини невідкладних станів Вінь-
ковецького пункту екстреної медичної допомоги 
обласного центру екстреної медичної допомоги

 

ПОНЦАК 
Людмилу Антонівну 

– завідувача терапевтичного відділення Дунає-
вецької центральної районної лікарні 

 

РЕШЕТОВУ 
Людмилу Денисівну 

– лікаря-пульмонолога обласної лікарні 

 

РОЗГОНЮКА 
Олександра Васильовича

– лікаря-стоматолога-ортопеда комунального підпри-
ємства “Медичний стоматологічний центр” 

 

СИМЧАК 
Ларису Михайлівну 

– лікаря загальної практики сімейної медицини Но-
воушицької амбулаторії загальної практики сімей-
ної медицини

 

СІКОМАС 
Наталію Андріївну 

– лікаря ультразвукової діагностики відділення пери-
натальної діагностики комунального підприємства 
“Хмельницький міський перинатальний центр”

 

СТРАТЕЛЮК 
Ірину Адамівну 

– лікаря загальної практики-сімейного лікаря кому-
нального підприємства “Центр первинної медико-
санітарної допомоги” Волочиської міської ради

 

ТУРЧИКА 
Юрія Юрійовича 

– лікаря-травматолога травматологічного відділення 
Хмельницького військового госпіталю 

 



 8

ЧАЙКОВСЬКОГО 
Олега Анатолійовича 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу державного нагляду за дотриманням сані-
тарного законодавства Кам’янець-Подільського 
міськрайонного управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в області 

 

ЧУБЕНКО 
Ларису Борисівну 

– головного лікаря Хмельницької станції екстреної 
медичної допомоги обласного центру екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф

 

ШЕРСТЮКА 
Петра Ярославовича 

– директора Чемеровецького медичного коледжу 

 

24) за багаторічну сумлінну працю, активну діяльність у патріотичному 
виховання молоді, вагомий особистий внесок у розвиток ветеранського руху та 
з нагоди 80-річчя від дня народження ГОРДОВУ Аду Микитівну, голову комісії 
по роботі з молоддю, члена президії ради обласної організації ветеранів, 
почесного ветерана України; 

25) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у вирішення питань соціального захисту людей з інва-
лідністю по зору та з нагоди 65-ї річниці створення Кам’янець-Подільської 
територіальної первинної організації Українського товариства сліпих праців-
ників Кам’янець-Подільського учбово-виробничого підприємства Україн-
ського товариства сліпих: 

БЕССАРАБ 
Єлизавету Василівну 

– заслуженого ветерана праці, ветерана підпри-
ємства, вчителя української мови у вечірній спе-
ціалізованій школі 

 

БОДНАРЧУК 
Лідію Василівну 

– заслуженого ветерана праці, ветерана підпри-
ємства, члена правління  

 

БОЙКО  
Валентину Станіславівну

– заслуженого ветерана праці, ветерана підприємства

 

ВОЗНОГО 
Володимира Дмитровича

– заслуженого ветерана праці, ветерана підпри-
ємства, члена правління 

 

КОГУТА  
Михайла Михайловича 

– заслуженого ветерана праці, ветерана підпри-
ємства, члена правління  

 

26) за сумлінне виконання службових обов’язків, належне надання полі-
цейських послуг у сфері забезпечення публічної безпеки і порядку, охорони 
прав і свобод людини, високий професіоналізм, проявлений під час пошуку 
неповнолітніх дітей, працівників сектору превенції Південно-Західного від-
ділення поліції Хмельницького відділу поліції Головного управління Націо-
нальної поліції в області: 

БОРОВЩУКА 
Віталія Дмитровича 

– старшого лейтенанта поліції, дільничного офіцера 
поліції сектору превенції  

 

КОНДРАТЮКА  
Дмитра Степановича 

– лейтенанта поліції, дільничного офіцера поліції  
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

1) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий професіо-
налізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 30-річчя від дня 
народження КЛЕПАЦЬКІЙ Олені Борисівні, головному спеціалісту загального 
відділу апарату обласної державної адміністрації; 

2) за багаторічну активну участь у патріотичному вихованні молоді, 
розвитку ветеранського руху і соціального захисту ветеранів та з нагоди Дня 
пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 
75-ї річниці вигнання нацистів з України: 
СМІШКУ 
Василю Івановичу 

– дитині війни, голові Новоушицької районної ради 
організації ветеранів 

 

СТЕПАНЕЦЬ 
Галині Іванівні 

– дитині війни, с. Лісові Гринівці Хмельницького 
району 

 

ЧЕКЕРДІ 
Галині Петрівні 

– дитині війни, голові Летичівської районної ради 
організації ветеранів 

 

3) за активну волонтерську діяльність спрямовану на допомогу війсь-
ковим Хмельниччини, які беруть участь у виконанні заходів Операції об’єд-
наних сил та з нагоди 5-ї річниці створення громадської організації “Гро-
мадянська оборона Хмельниччини”, волонтерам громадської організації: 

 

ДУБРОВІ 
Олександру Івановичу 

– м. Хмельницький 

 

КЛІЩУ 
Віктору Васильовичу 

– м. Хмельницький 

 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди Дня працівників водного госпо-
дарства ГУМЕНЮКУ Леоніду Миколайовичу, водію автотранспортних засобів 
служби автотранспорту Регіонального офісу водних ресурсів в області; 

5) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження ЮРОВСЬКИХ Петру Матвійовичу, ветерану, учаснику Другої світової 
війни, жителю с. Іванківці Городоцького району; 

6) за сприяння у наданні реабілітаційних послуг учасникам Операції 
об’єднаних сил (АТО) на сході України і членам їх родин, активну 
громадянську позицію та з нагоди Дня медичного працівника БАБІЙ Ірині 
Віталіївні, директору товариства з обмеженою відповідальністю санаторно-
лікувального комплексу “Перлина Поділля”; 

7) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, 
високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня журналіста: 

КОЛЕКТИВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

ПРОДЮСЕРСЬКОГОЦЕНТРУ “ЕКСКЛЮЗИВ” 
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КОЛЕКТИВУ РЕДАКЦІЇ ТИЖНЕВИКА “ПУЛЬС” 
 

БАБЕНКОВІЙ 
Оксані Олександрівні 

– кореспонденту телерадіокомпанії “1 Подільський”

 

ГРОШКУ 
Валерію Михайловичу 

– журналісту з висвітлення господарської діяльності 
області редакції обласної газети “Подільські вісті” 

 

ГЕРАСІМУК 
Катерині Андріївні 

– керівнику інформаційного відділу дочірнього під-
приємства “Дитяче Телевізійне Агенство” 33 канал 

 

ЄЛЕНКОВУ 
Олексію Валерійовичу 

– керівнику групи творчої групи “Ранок” філії пуб-
лічного акціонерного товариства “Національна 
суспільна телерадіокомпанія України” “Хмельницька 
регіональна дирекція “Поділля-центр” 

 

НОВАК  
Тетяні Анатоліївні 

– головному редактору інтернет-видання “Поділля 
News” 

 

ШАПОВАЛОВУ 
Олегу Олександровичу 

– редактору обласної газети “Актуально для подо-
лян”, члену Хмельницької міської організації На-
ціональної спілки журналістів України 

 

ШЕВЧУК  
Лілії Володимирівні 

– головному спеціалісту сектору інформаційної 
діяльності та комунікацій з громадськістю Лети-
чівської районної державної адміністрації

 

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток охорони здоров’я області та з нагоди Дня медич-
ного працівника: 

 

ГОРДІЙ  
Людмилі Федорівні 

– завідувачу неврологічного відділення Красилівської 
центральної районної лікарні 

 

ЗАВАДСЬКІЙ 
Інні Петрівні 

– завідувачу амбулаторії, лікарю загальної практики 
– сімейної медицини – сімейному лікарю 
Женишковецької амбулаторії загальної практики-
сімейної медицини комунального некомерційного 
підприємства “Віньковецький центр первинної ме-
дико-санітарної допомоги”

 

КЛІМЧУК 
Зої Борисівні  

– старшій сестрі медичній відділення відновного 
лікування комунального некомерційного підпри-
ємства “Шепетівська центральна районна лікарня”

 

КОВБАСЮК 
Галині Миколаївні 

– завідувачу баклабораторії комунального некомер-
ційного підприємства “Чемеровецька центральна 
районна лікарня”

 

КОЗАК  
Ірині Іванівні 

– лікарю-офтальмологу обласної лікарні 

 

КОРЧИНСЬКІЙ 
Сніжані Михайлівні 

– сестрі медичній стаціонару (палатної) хірургічного 
відділенні № 1 обласного онкологічного диспансеру 

 

ЛЕВЧУК  
Валентині В’ячеславівні 

– начальнику відділу державного нагляду за до-
триманням санітарного законодавства Красилів-
ського районного управління Головного управлін-
ня Держпродспоживслужби в області   
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ЛОБОДЗІНСЬКІЙ 
Тетяні Анатоліївні  

– лікарю-інфекціоністу Городоцької центральної 
районної лікарні 

 

МАСЛОВСЬКІЙ 
Наташі Борисівні  

– бухгалтеру обласного онкологічного диспансеру 

 

МАСЛОВСЬКІЙ 
Світлані Володимирівні 

– сестрі медичній кабінету ендоскопічної діагнос-
тики відділення невідкладної (екстреної) медичної 
допомоги комунального некомерційного підпри-
ємства “Чемеровецька центральна районна лікарня”

 

РАЄЦЬКОМУ 
Олександру Володимировичу

– лікарю-отоларингологу отоларингологічного відді-
лення Хмельницького військового госпіталю  

 

ЦМИКАЙЛО 
Тетяні Борисівні 

– молодшій медичній сестрі з догляду за хворими 
хірургічного відділення обласного госпіталю вете-
ранів війни

 

ФІМ 
Любові Леонідівні 

– лікарю-стоматологу – терапевту стоматологічного 
кабінету амбулаторно-консультативного відділен-
ня комунального некомерційного підприємства 
“Віньковецька центральна районна лікарня”

 

 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  В. Кальніченко 
 


