
 
 
 
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 в органах державної влади, високий професіоналізм, 
зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 30-річчя від дня народ-
ження КОСЯКА Івана Олександровича, головного спеціаліста організаційного 
відділу апарату обласної державної адміністрації; 

2) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометеорології України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення спо-
живачів гідрометеорологічною інформацією та з нагоди 60-річчя від дня на-
родження ВАСІЛЬКОВУ Валентину Денисівну, провідного синоптика сектору 
метеорологічних прогнозів обласного центру з гідрометеорології; 

3) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди Дня Національної поліції України: 

АНТОЩУКА  
Костянтина Михайловича 

– старшого лейтенанта поліції, начальника 3-го 
відділу з проведення спеціальних операцій управ-
ління “Корпус оперативно-раптової дії” Головного 
управління Національної поліції в області

 

МРУГА  
Артема Ігоровича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора з 
особливих доручень сектору організації діяльності 
ізоляторів тимчасового тримання Головного управ-
ління Національної поліції в області 
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ЯКИМОВСЬКОГО  
Леоніда Леонідовича 

– капітана поліції, старшого слідчого в особливо 
важливих справах відділу розслідування злочинів у 
сфері господарської та службової діяльності слід-
чого управління Головного управління Національ-
ної поліції в області

   

4) за особистий внесок у розвиток кооперативного господарства Хмель-
ниччини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 
Міжнародного дня кооперації: 
МАЙДАНЮКА 
Петра Олександровича 

– заступника голови правління Старокостянтинів-
ського районного споживчого товариства  

 

СПАСЮК 
Людмилу Іванівну 

– головного бухгалтера Кам’янець-Подільського ра-
йонного споживчого товариства 

  

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина та з 
нагоди Дня судового експерта: 

КОТОВСЬКОГО 
Олександра Володимировича

– голову Хмельницької ветеранської організації нау-
ково-дослідного експертно-криміналістичного центру 
МВС України, полковника юстиції у відставці

 

ПРИСЯЖНОГО  
Олександра Івановича 

– заступника завідувача відділу криміналістичних 
видів досліджень Хмельницького науково-дослідного 
експертно-криміналістичного центру МВС України

   

6) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирішення 
проблем соціальної реабілітації та адаптації осіб з інвалідністю по зору та з 
нагоди 45-річчя від дня створення Шепетівської територіально-первинної 
організації УТОС співробітників установи: 
ШЕРЕМЕТ  
Ію Сергіївну 

– супроводжуючу незрячих, старшого групорга  

 

ШЕСТОПАЛ  
Аллу Леонідівну 

– активістку, учасницю художньої самодіяльності  

  

7) за практичну допомогу жителям області та вагомий особистий внесок у 
розвиток Хмельниччини, популяризацію краю на загальнонаціональному рівні 
КАПЛУНА Михайла Степановича, голову громадської організації земляцтво 
“ХМЕЛЬНИЧЧИНА”; 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 30-річчя від 
дня народження БАЧИЛО Юлію Віталіївну, спеціаліста відділу роботи із звер-
неннями громадян апарату обласної державної адміністрації; 

9) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку 
та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: 

ДАНЬКОВСЬКОГО  
Вадима Васильовича 

– підполковника, старшого інструктора відділення 
інструкторів військової частини А0661 

 

КУШНІРА  
Богдана Олександровича 

– старшину, головного сержанта роти спеціальних дій  
військової частини А0553 
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ФІЛЕЯ  
Володимира Івановича 

– прапорщика, начальника групи секретно документаль-
ного забезпечення служби - охорони державної таєм-
ниці військової частини А0661 

 

ШАРАНА  
Едуарда Вікторовича 

– капітана, командира роти забезпечення військової 
частини А0661 

 

ШВОРНІКОВА  
Руслана Ігоровича 

– підполковника, заступника начальника штабу військо-
вої частини А0553 

  

10) за високий професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків, 
вагомий особистий внесок у розвиток фінансово-бюджетної системи району 
ДАРМОРОЗА Віктора Анатолійовича, начальника відділу доходів управління фі-
нансів Дунаєвецької районної державної адміністрації; 

11) за зразкове виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення надійності функціонування мереж і 
комплексів урядового та спеціального зв’язку ТЕРЛЕЦЬКОГО Василя Миколайо-
вича, старшого техніка 1 сектору 1 відділу Управління Державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації України в області; 

12) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирішен-
ня проблем соціально-трудової, медичної реабілітації та інтеграції осіб з інва-
лідністю по зору у суспільство та з нагоди 25-річчя від дня створення Старо-
костянтинівської територіально-первинної організації УТОС: 

ГУМЕНЮКА  
Івана Миколайовича 

– члена правління Старокостянтинівської територіаль-
но-первинної організації УТОС, активіста, ветерана 

 

ШАХРАЙ  
Надію Олександрівну 

– голову Старокостянтинівської територіально-первин-
ної організації УТОС, ветерана 

 

13) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особистий 
внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в 
зоні проведення операції Об’єднаних сил: 
НИЖНОГО 
Артема Сергійовича 

– лейтенанта податкової міліції, старшого оперуповно-
важеного з особливо важливих справ відділу з особ-
ливо важливих справ оперативного управління Голов-
ного управління ДФС в області 

 

ЯЦКОВСЬКОГО 
Дмитра Сергійовича 

– лейтенанта податкової міліції, старшого оперупов-
новаженого з особливо важливих справ відділу опе-
ративного супроводження адміністрування ПДВ опе-
ративного управління Головного управління ДФС в 
області

 

14) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання посадових 
обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 60-річчя від дня народження 
ОВЧАРА Івана Васильовича, заступника голови Старокостянтинівської районної 
ради; 

15) за багаторічну сумлінну працю в галузі лісового господарства, 
зразкове виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 
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60-річчя від дня народження ДМУХІВСЬКОГО Миколу Йосиповича, виконуючого 
обов’язки лісничого Головчинецького лісництва державного підприємства 
“Летичівське лісове господарство”; 

16) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання службових обов’язків та з нагоди 50-річчя від дня народження 
КОЛОСОВСЬКУ Оксану Борисівну, головного спеціаліста відділу контролю апа-
рату обласної державної адміністрації; 

17) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та 
комерційного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди Дня 
будівельника: 
БАГІНА  
Володимира Васильовича 

– директора малого підприємства “Крок”, с. Кам’янка 
Городоцького району 

 

ГАРНИКА  
Володимира Федоровича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Хмельницькагропроект”, м. Хмельницький 

 

ДЕНИСЮКА  
Євгенія Васильовича 

– головного інженера приватного підприємства 
“Моноліт-Буд”, м. Хмельницький 

 

ДОБРИНЧУКА  
Василя Володимировича 

– начальника кошторисного відділу приватного 
акціонерного товариства “Об’єднання “Прогрес”, 
м. Славута

 

КИЛИМНИКА  
Віктора Миколайовича 

– технічного директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Сантехмонтаж”, с. Пашківці  
Хмельницького району

 

КОЛЕСНІКА  
Андрія Васильовича 

– директора державного підприємства “Хмель-
ницька обласна служба єдиного замовника” 

 

КУРИЛЯКА  
Валерія Вікторовича 

– директора приватного підприємства “БК-Терем”, 
м. Хмельницький 

 

КУШНІРА  
Миколу Казимировича 

– інженера технічного нагляду державного під-
приємства “Хмельницька обласна служба єди-
ного замовника”

 

ПАНАСЮКА  
Віктора Феодосійовича 

– інженера технічного нагляду державного підпри-
ємства “Хмельницька обласна служба єдиного 
замовника”

 

СРЕБНЮКА  
Олександра Миколайовича 

– механіка ремонтно-механічної майстерні това-
риства з додатковою відповідальністю “Хмель-
ницькзалізобетон”

  

18) за вагомий особистий внесок у розвиток лісового господарства 
Хмельниччини, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з на-
годи 55-річчя від дня народження КУЧЕРА Павла Дмитровича, лісничого 
Вишнівчицького лісництва державного підприємства “Ярмолинецьке лісове 
господарство”; 

19) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, 
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бездоганну службу, високий професіоналізм та з нагоди Дня незалежності 
України: 
АБЕЛЬЧУКА  
Андрія Володимировича 

– начальника відділу закупівель державного під-
приємства “Красилівський агрегатний завод” 

 

АФІЦЬКУ 
Зоряну Петрівну 

– помічника судді Кам’янець-Подільського міськ-
районного суду 

 

АЦЕГЕЙДУ 
Інну Павлівну 

– старшого викладача кафедри теорії та методики 
фізичної культури та валеології Хмельницької 
гуманітарно-педагогічної академії 

 

БАЛАНЮКА  
Віктора Васильовича 

– підполковника, заступника начальника мобіліза-
ційного відділу обласного військового комісаріату 

 

БАЛЮКА  
Віталія Олександровича 

– радника юстиції, прокурора відділу нагляду за 
додержанням законів органами фіскальної служби 
управління нагляду у кримінальному провадженні 
прокуратури області

 

БАНКОВУ 
Оксану Сергіївну 

– начальника відділу комунікацій та правопросвіт-
ництва Регіонального центру з надання безоплатної 
вторинної правової допомоги в області

 

БАРДЕЦЬКОГО 
Петра Михайловича 

– тренера-викладача з стрільби кульової обласної 
комплексної дитячо-юнацької спортивної школи 
“Колос”

 

БОГДАНОВА  
Олега Леонідовича 

– майора внутрішньої служби, заступника началь-
ника з інтендантського та комунально-побутового 
забезпечення – начальника відділу інтендантського 
та комунально-побутового забезпечення державної 
установи “Хмельницький слідчий ізолятор”

 

БОДНАРА 
Дмитра Васильовича 

– начальника служби у справах дітей Летичівської 
районної державної адміністрації 

 

БОЙКА 
Сергія Анатолійовича 

– підполковника управління Служби безпеки України 
в області 

 

БЕЛЬЧЕНКО  
Лесю Іванівну 

– старшого лейтенанта поліції – інспектора сектору 
транспортного забезпечення управління патрульної 
поліції в області Департаменту патрульної поліції

 

ВДОВИЧЕНКА 
Геннадія Володимировича 

– завідувача обласного методичного кабінету Нав-
чально-методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності області 

 

ВІЗІРА 
Бориса Анатолійовича 

– молодшого лейтенанта, командира понтонного 
взводу понтонної роти військової частини А3290 
безпосереднього підпорядкування військовій час-
тині А2738

 

ГАНДЗЮК 
Світлану Францівну 

– заступника начальника відділу матеріально-тех-
нічного забезпечення управління фінансового та 
матеріально-технічного забезпечення Головного 
територіального управління юстиції в області
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ГЕРАСІНА 
Ігоря Валерійовича 

– підполковника управління Служби безпеки України 
в області 

 

ГІЛЕВИЧ 
Крістіну Олександрівну 

– спортсменку, майстра спорту України з кульової 
стрільби 

 

ГРИГОРЧУК  
Ірину Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу зовнішньоеконо-
мічної діяльності та міжнародного співробітництва 
управління економічного розвиту Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної адміністрації 

 

ГУКА 
Пилипа Анатолійовича 

– лейтенанта, начальника відділення контролю 
загону контролю якості проведення робіт з розмі-
нування військової частини А2641 

 

ГУЦАЛА 
Миколу Васильовича 

– лейтенанта, ординатора хірургічного відділення 
Хмельницького військового госпіталю 

 

ДАРМАНСЬКУ  
Ірину Миколаївну 

– доцента кафедри менеджменту освіти Хмель-
ницької гуманітарно-педагогічної академії 

 

ДІДУРА  
Андрія Миколайовича 

– підполковника служби цивільного захисту, за-
ступника начальника центру (з питань оператив-
ного реагування) оперативно координаційного 
центру Головного управління ДСНС України в 
області

 

ДОРОША  
Олександра Вікторовича 

– майора поліції, начальника сектору кадрового 
забезпечення Хмельницького відділу поліції Го-
ловного управління Національної поліції в області

 

ДРАЧУКА  
Віктора Миколайовича 

– токаря цеху № 73 державного підприємства “Кра-
силівський агрегатний завод” 

 

ДРИГУ  
Жанну Петрівну 

– лікаря-дерматовенеролога диспансерного відді-
лення обласного шкірно-венерологічного диспан-
серу

 

ДУМІТРАК  
Марію Лук’янівну 

– Гусятинського сільського голову Чемеровецького 
району 

 

ЖУРО 
Людмилу Анатоліївну 

– помічника заступника голови Хмельницького 
міськрайонного суду 

 

ЗАХАР’ЯШ  
Валентину Омелянівну 

– головного спеціаліста відділу у Білогірському районі 
Головного управління Держгеокадастру в області 

 

ЗАЯЦА  
Валерія Юрійовича 

– старшого радника юстиції, керівника Хмельницької 
місцевої прокуратури  

 

ЗДАНЕВИЧ 
Ларису Володимирівну 

– завідувача кафедри дошкільної педагогіки, пси-
хології та фахових методик Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії 

 

КАСЯНЮКА 
Дмитра Михайловича 

– старшого сержанта військової частини А0553 
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КЛІМОВА  
Анатолія Івановича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського 
виробництва приватного підприємства “Аграрна 
компанія-2004”, м. Волочиськ 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Олександра Володимировича

– капітана управління Служби безпеки України в 
області 

 

КОТЛЯР 
Аліну Юріївну 

– молодшого лейтенанта, заступника командира 
навчальної роти навчального батальйону з мо-
рально-психологічного забезпечення військової 
частини А1884

 

ЛОБОДЮКА 
Олександра Антоновича 

– майора, начальника відділення персоналу війсь-
кової частини А2738 

 

ЛИСОГО  
Олександра Володимировича 

– заступника директора територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Хмельницькому

 

МАКСИМЧУКА 
Віктора Йосиповича 

– Плужненського сільського голову Ізяславського 
району 

 

МЕЛЬНИК  
Надію Василівну 

– громадську активістку, м. Нетішин 

 

МИХАЛЬСЬКУ 
Ольгу Василівну 

– голову Дунаєвецької районної ради 

 

ОСТАПЧУКА 
Руслана Володимировича 

– підполковника, начальника відділу територіальної 
оборони обласного військового комісаріату  

 

ПАЛАТОВА 
Сергія Олеговича 

– директора територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

ПАСТЕРНАКА 
Ігоря Борисовича 

– молодшого лейтенанта, офіцера оперативно-пла-
нового відділення військової частини А0661 

 

ПЕТРУШЕНКА 
Сергія Віталійовича 

– заступника начальника відділу нагляду на ви-
робництві і на об’єктах підвищеної небезпеки 
управління Держпраці в області  

 

ПОПЕЛЯ  
Миколу Максимовича 

– столяра третього розряду комунального підпри-
ємства “Славута-Сервіс”, м. Славута 

 

ПОПЛАВСЬКОГО 
Євгенія Михайловича 

– провідного спеціаліста сектору кадрової роботи та 
державної служби територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

РАСПУДНЯКА 
Олега Володимировича 

– солдата військової частини А0553 

 

РАХІМОВА  
Файзіддінджона Кувваталійовича

– вчителя Антонінської допоміжної загальноосвітньої 
школи-інтернату у Красилівського району 

 

РЕПЧОНКА  
Андрія Юрійовича 

– підполковника поліції, начальника управління ло-
гістики та матеріально-технічного забезпечення Го-
ловного управління Національної поліції в області
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РОГОВСЬКОГО 
Віталія Валерійовича 

– підполковника, командира навчального батальйону 
військової частини А1884 

 

РУСУ  
Тетяну Василівну 

– директора Пасічнянського навчально-виховного 
комплексу “Загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів, 
технологічний ліцей”, с. Пасічна Старосинявського 
району

 

СЕМЕНЮК  
Лідію Євдокимівну 

– головного спеціаліста з питань персоналу апарату 
Теофіпольської районної державної адміністрації 

 

СЕРВЕТНИКА 
Євгена Анатолійовича 

– молодшого сержанта, помічника начальника війсь-
кового наряду – кулеметника другого відділення 
першого взводу патрульної роти військової частини 
3053 Національної гвардії України 

 

СМОЛЬНІЦЬКОГО 
Олександра Петровича 

– капітана поліції, старшого інспектора сектору за-
безпечення діяльності управління патрульної полі-
ції в області Департаменту патрульної поліції

 

СОБКА 
Анатолія Івановича 

– директора приватного виробничо-ремонтного під-
приємства “Мазсервіс”, депутата Хмельницької 
міської ради

 

СОЛОМКУ  
Івана Володимировича 

– старшого лейтенанта поліції – інспектора-чергового 
відділу чергової служби управління патрульної 
поліції в області Департаменту патрульної поліції

 

СТРИБУЛЕВИЧА 
Василя Івановича 

– старшого сержанта, начальника майстерні ремонт-
ного взводу озброєння технічної батареї військової 
частини А4239

 

СТУПНІЧЕНКА 
Андрія Степановича 

– солдата, кулеметника відділення охорони взводу 
охорони роти охорони батальйону охорони війсь-
кової частини А4239

 

ФЕДЧЕНКО 
Лілію Володимирівну 

– секретаря судового засідання Красилівського район-
ного суду 

 

ФТЕМОВА 
Олександра Олександровича 

– прапорщика, техніка інженерної роти військової 
частини А3479 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738 

 

ХАРЧУК  
Антоніну Михайлівну 

– заступника директора Департаменту – начальника 
управління професійної освіти та ресурсного забез-
печення Департаменту освіти і науки обласної дер-
жавної адміністрації

 

ЧЕРНІЦЬКОГО  
Андрія Леонідовича 

– депутата Хмельницької міської ради, члена комісії з 
питань роботи житлово-комунального господар-
ства, приватизації та використання майна територі-
альної громади міста

 

ШКВАРСЬКОГО 
Костянтина Івановича 

– молодшого лейтенанта, командира ремонтної роти 
військової частини А2738 

 

ЩЕБИВКА 
Олексія Григоровича 

– капітана медичної служби, заступника начальника 
Хмельницького військового госпіталю 
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ЯРОВЦЯ  
Сергія Володимировича 

– старшого лейтенанта поліції – начальника сектору 
зв’язку та телекомунікацій управління патрульної 
поліції в області Департаменту патрульної поліції

 

ЯСІНСЬКОГО  
Віктора Йосиповича 

– головного інженера державного підприємства “Но-
воушицьке лісове господарство” 

 

ЯЦИШИНУ 
Раїсу Петрівну 

– оператора комп’ютерного набору відділу діловод-
ства та обліку звернень громадян – канцелярії 
апеляційного суду

  

20) за вагомий внесок у розвиток і популяризацію української народної 
творчості та високу професійну майстерність НАРОДНИЙ АМАТОРСЬКИЙ ТЕАТР 

ПІСНІ “ЛІСАПЕТНИЙ БАТАЛЬЙОН” Пятничанського сільського будинку культури 
Гуківської сільської об’єднаної територіальної громади; 

21) за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територі-
альної цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з на-
годи Дня створення Центру розмінування (військова частина А2641) війсь-
ковослужбовців: 
ВОЛОСИНЧУКА  
Олександра Сергійовича 

– солдата, водія-машиніста екскаватора взводу за-
безпечення  

 

КОНИКА 
Андрія Михайловича 

– старшого сержанта, старшого інструктора відді-
лення розмінування загону розмінування  

  

22) за найкращу експозицію з представлення району на урочистих захо-
дах із відзначення 28-ї річниці незалежності України: 

І МІСЦЕ – ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН 
 

ІІ МІСЦЕ – ШЕПЕТІВСЬКИЙ РАЙОН 
 

ІІІ МІСЦЕ – БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН 
  

23) за найкращу експозицію “Український віночок”, переможців конкурсу 
на урочистих заходах із відзначення 28-ї річниці незалежності України: 

   ГОРОДОЦЬКИЙ РАЙОН; 
   ДЕРАЖНЯНСЬКИЙ РАЙОН; 
   СТАРОКОСТЯНТИНІВСЬКИЙ РАЙОН 

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 КАРВАЦЬКІЙ Ользі Іванівні, ветерану Другої світової війни, жительці 
с. Лісогірка Городоцького району; 

2) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди Дня Національної поліції України: 
ГОРБАТЮКУ  
Юрію Віталійовичу 

– сержанту поліції, поліцейському взводу № 2 роти 
поліції особливого призначення Головного уп-
равління Національної поліції в області
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МАРМУСУ  
Юрію Вікторовичу 

– сержанту поліції, поліцейському роти патрульної служби 
поліції особливого призначення “Богдан” Головного 
управління Національної поліції в області

 

ЧУХРІЙ  
Юлії Вікторівні 

– оператору комп’ютерного набору 1-ї категорії відділу 
служби “102” управління організаційно-аналітичного 
забезпечення та оперативного реагування Головного 
управління Національної поліції в області

 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення правосуддя, захист прав і свобод людини і громадянина та з 
нагоди Дня судового експерта: 
ОСТАПЧУК 
Марії Олександрівні 

– судовому експерту сектору дактилоскопічних до-
сліджень відділу криміналістичних видів дослідження 
Хмельницького науково-дослідного експертно-криміна-
лістичного центру МВС України 

 

СИЧУ 
Євгену Васильовичу 

– завідувачу відділу автотехнічних досліджень та кримі-
налістичного дослідження транспортних засобів Хмель-
ницького науково-дослідного експертно-криміналістич-
ного центру МВС України 

  

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток галузі рибного господарства та з нагоди Дня рибалки 
працвників управління державного агентства рибного господарства в області: 
МИЛИМКУ 
Ігорю Миколайовичу 

– головному державному інспектору відділу охорони 
водних біоресурсів “рибоохоронний патруль”  

 

ФЕДОРЧУКУ  
Олександру Миколайовичу

 головному державному інспектору відділу охорони 
водних біоресурсів “рибоохоронний патруль”  

 

ЯЦИШИНІЙ  
Галині Валентинівні 

 головному спеціалісту відділу іхтіології та регулювання 
рибальства  

  

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та комерційного 
призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди Дня будівельника: 
ПЕТРИШЕНУ  
Олегу Миколайовичу 

– виконавцю робіт товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Будівельний Альянс Груп”, м. Хмельницький 

 

ШЕЙБАХОВИЧУ  
Валерію Костянтиновичу 

– тесляру 5-го розряду товариства з додатковою від-
повідальністю “Хмельницькзалізобетон” 

  

6) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження СТАДНІК Горпині Іванівні, учаснику Другої світової війни, жительці 
с. Пархомівці Хмельницького району; 

7) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, бездоганну 
службу, високий професіоналізм та з нагоди Дня незалежності України: 
АНДРІЙЧУК  
Галині Борисівні 

– головному спеціалісту сектору економічного розвитку і 
торгівлі Теофіпольської районної державної адміністрації 
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БЕНЮКУ  
Олександру Володимировичу 

– підполковнику служби цивільного захисту, началь-
нику Красилівського районного сектору Головного 
управління ДСНС України в області  

 

БОРОДІЙ  
Інні Олександрівні 

– діловоду сектору документального забезпечення уп-
равління патрульної поліції в області Департаменту 
патрульної поліції

 

БОРТНИКУ 
Сергію Володимировичу 

– старшому лейтенанту управління Служби безпеки 
України в області 

 

ВАВРАШКУ  
Андрію Антоновичу 

– майору поліції, начальнику відділу служби “102” уп-
равління організаційно-аналітичного забезпечення та 
оперативного реагування Головного управління На-
ціональної поліції в області 

, 

ВОРОТНЯК 
Людмилі Іванівні 

– доценту кафедри іноземних мов Хмельницької гума-
нітарно-педагогічної академії 

 

ГРОМОВУ 
Олександру Борисовичу 

– старшому лейтенанту управління Служби безпеки 
України в області 

 

ЖУКУ 
Івану Дмитровичу 

– полковнику внутрішньої служби, начальнику фі-
нансового відділу – головному бухгалтеру державної 
установи “Хмельницький слідчий ізолятор”

 

ЖУРАКОВСЬКОМУ 
Вадиму Васильовичу 

– підполковнику, військовому комісару Дунаєвецького 
районного військового комісаріату 

 

ЗАВРОЦЬКОМУ 
Івану Олександровичу 

– старшому лейтенанту медичної служби, ординатору 
поліклініки Хмельницького військового госпіталю 

 

ЗВОНЦЕВУ  
Віктору Олександровичу 

– громадському активісту, м. Нетішин 

 

ІЛЬКОВУ  
Івану Володимировичу 

– старшому сержанту, старшому інструктору групи 
пошуку та знешкодження (розмінування) самороб-
них вибухових пристроїв загону пошуку та знешкод-
ження (розмінування) саморобних вибухових при-
строїв військової частини А2641 

 

КАДИРОВУ 
Вадиму Альбертовичу 

– старшині, командиру ремонтного відділення авто-
мобільної техніки роти забезпечення військової час-
тини А0661

 

КАШПІРСЬКОМУ 
Олексію Миколайовичу 

– старшому сержанту, начальнику складу складів 
взводу забезпечення військової частини А4568 
безпосереднього підпорядкування військовій частині 
А2738

 

КОСТЮК 
Ірині Василівні 

– головному спеціалісту відділу інструментально-
лабораторного контролю – державному інспектору з 
охорони навколишнього природного середовища 
області Державної екологічної інспекції в області

 

ЛАПКУ 
Юрію Валентиновичу 

– судовому розпоряднику відділу служби судових 
розпорядників апеляційного суду 
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ЛЕВИЦЬКОМУ 
Олегу Руслановичу 

– солдату, водію-саперу розмінування відділення по-
шуку та знешкодження (розмінування) саморобних 
вибухових пристроїв загону пошуку та знешкод-
ження (розмінування) саморобних вибухових при-
строїв військової частини А2641 

 

ЛЕНЧИК 
Марії Володимирівні 

– головному спеціалісту сектору кадрової роботи та 
державної служби територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

МАЙСТРУ  
Костянтину Полікарповичу

– юристу першого класу, прокурору Хмельницької 
місцевої прокуратури  

 

МАКСИМЕНКО 
Вероніці Анатоліївні 

– методисту науково-методичного центру викладання 
інформатики, інформаційно-комунікаційних техно-
логій і дистанційного навчання обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти 

 

МАЛІЦЬКІЙ  
Наталії Вікторівні 

– провідному спеціалісту відділу у Старосинявському 
районі Головного управління Держгеокадастру в 
області

 

МАТВЄЙЦЕВУ 
Леоніду Васильовичу 

– виконувачу обов’язків завідувача сектору організа-
ційно-адміністративного та аналітичного забезпечен-
ня територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому

 

МЕЛЬНИЧУКУ  
Максиму Івановичу 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу 
організації і процесуального керівництва досудовим 
розслідуванням, яке здійснюється слідчими терито-
ріального управління Державного бюро розсліду-
вань, розташованого у місті Хмельницькому, що 
поширює свою діяльність на Хмельницьку область, 
прокуратури області 

 

МОЗОЛЕВУ 
Олександру Михайловичу 

– професору кафедри теорії та методики фізичної 
культури та валеології Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії

 

ОСАТЮКУ 
Сергію Станіславовичу 

– провідному спеціалісту (ІТ) сектору матеріально-
технічного забезпечення територіального управління 
Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Хмельницькому

 

ПОБУТІ 
Вадиму Анатолійовичу 

– капітану, офіцеру відділу комплектування та при-
зову обласного військового комісаріату  

 

ПОХОДЗЕЮ  
Петру Михайловичу 

– рядовому служби цивільного захисту, начальнику 
відділення радіаційної та хімічної розвідки групи 
спеціальних робіт з радіаційного та хімічного за-
хисту аварійно-рятувальної частини Аварійно-ряту-
вального загону Головного управління ДСНС Ук-
раїни в області

 

ПРОХОРЧУКУ 
Роману Миколайовичу 

– старшому солдату, старшому стрільцю третього від-
ділення третього взводу патрульної роти військової 
частини 3053 Національної гвардії України
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РАДЧИШИНІЙ 
Катерині Олегівні 

– помічнику судді Теофіпольського районного суду 

 

СЕМЕНЮКУ 
Володимиру Івановичу 

– лейтенанту, офіцеру групи морально-психологічного 
забезпечення та зв’язків з громадськістю обласного 
військового комісаріату

 

СОКОЛАНУ  
Володимиру Володимировичу 

– лейтенанту поліції, начальнику ізолятора тимчасо-
вого тримання № 6 Головного управління Націо-
нальної поліції в області

 

СОЛОГУБ 
Лілії Євгенівні  

– головному спеціалісту відділу аналітики та статис-
тики управління державної виконавчої служби Го-
ловного територіального управління юстиції в області

 

ТКАЧЕНКО  
Раїсі Іванівні 

– начальнику служби у справах дітей Ізяславської 
районної державної адміністрації  

 

ТКАЧУКУ 
Олександру Михайловичу 

– старшині, командиру взводу забезпечення військової 
частини А3631 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738 

 

ФІСЮНУ   
Дмитру Вікторовичу 

– учаснику операції Об’єднаних сил із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі та стриму-
вання збройної агресії Російської федерації у До-
нецькій і Луганській областях 

 

ХАРКАВЛЮКУ 
Олегу Олександровичу 

– старшому солдату, водію-саперу відділення пошуку 
та знешкодження (розмінування) саморобних вибу-
хових пристроїв загону пошуку та знешкодження 
(розмінування) саморобних вибухових пристроїв 
військової частини А2641 

 

ШЕВЦОВІЙ  
Ніні Петрівні 

– лейтенанту поліції – інспектору роти № 4 батальйо-
ну управління патрульної поліції в області Депар-
таменту патрульної поліції 

 

ЮРЧАКУ 
Володимиру Миколайовичу

– старшому солдату, водію-електрику лісопильного 
відділення полігону військової частини А1884 

  

8) за особливі заслуги у захисті державного суверенітету і територіальної 
цілісності держави, зразкове виконання військового обов’язку та з нагоди Дня 
створення Центру розмінування (військова частина А2641) військовослуж-
бовцям цієї військової частини: 
ОРЧАКІВСЬКОМУ 
Віктору Володимировичу 

– підполковнику, командиру загону розмінування  

 

ХОПТІЙ 
Оксані Василівні 

– молодшому лейтенанту, офіцеру-психологу відділен-
ня морально-психологічного забезпечення  

 

 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


