
 
 
 

Про нагородження Почесною грамотою 
та Подякою обласної державної адмі-
ністрації 

 
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 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 із 
врученням цінного подарунка кожному: 

1) за вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, активну 
громадянську позицію та з нагоди Дня підприємця: 

АЛІЛУЙКА 
Михайла Михайловича 

– приватного підприємця, м. Шепетівка 

 

БАБАКА  
Ігоря Івановича 

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

 

ВАСИЛЬЄВУ  
Марину Вікторівну 

– засновника підприємства “Полларді Фешн Груп”, 
м. Хмельницький 

 

ГАСЮКА  
Леонтія Семеновича 

– директора сільськогосподарського підприємства “Глорія 
Дей”, Кам’янець-Подільський район 

 

ГРУБІЯ   
Олександра Григоровича

– приватного підприємця, м. Дунаївці 

 

КРАСНОМОВЦЯ 
Івана Івановича 

– засновника підприємства “Славута-бетон”, м. Славута 

 

КУЧЕРА 
Віталія Леонідовича 

– генерального директора публічного акціонерного 
товариства “Подільські товтри”, с. Вербка Кам’я-
нець-Подільського району 

 

ЛЕБЕДИНСЬКУ  
Аллу Вікторівну 

– директора приватного підприємства “Добрий хліб”, 
селище Теофіполь 
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ЛОБОДУ  
Анатолія Васильовича 

– директора сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу “Перспектива Плюс”, с. Сивки Білогір-
ського району 

 

ПАНЬКОВСЬКОГО  
Станіслава Валентиновича

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Юкрейніан БІ”, м. Ізяслав 

 

СЛАБІНСЬКОГО  
Валерія Володимировича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю науково виробнича організація 
“Каммед”, м. Кам’янець-Подільський 

 

ЧАЛИКА  
Олега Ярославовича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Промінь Поділля”, с. Песець Новоушицького району 

 

ЯЦИШИНА  
Сергія Олеговича 

– фізичну особу-підприємця, м. Хмельницький 

  

2) за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату області, високий про-
фесіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

БАЙРАЧНОГО   
Андрія Івановича 

– приватного нотаріуса Хмельницького міського но-
таріального округу 

 

БАРАНОВСЬКОГО  
Станіслава Францовича 

– приватного нотаріуса Кам’янець-Подільського місь-
кого нотаріального округу 

 

КОВАЛЬЧУК  
Людмилу Ясонівну  

– приватного нотаріуса Нетішинського міського но-
таріального округу 

 

ЛАЗАРЕНКО  
Аллу Петрівну 

– приватного нотаріуса Летичівського районного но-
таріального округу 

 

3) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на освітян-
ській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області та з 
нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля КИРИК Людмилу Вікторівну, завідувача 
Кам’янець-Подільського дошкільного навчального закладу № 21 “Золота рибка”; 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок в освоєння й організацію виробництва цивільної і військової про-
дукції та з нагоди 70-річчя з дня народження ТАТАРЧУКА Миколу Степановича, 
заступника директора з виробництва державного підприємства “Новатор”; 

5) за активну участь у розбудові незалежної соборної Української дер-
жави, збереженні національної пам’яті, вагомий особистий внесок у виховання 
підростаючого покоління та з нагоди вшанування 75-х роковин початку депор-
тації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1945 роках: 

ДЖЕРДЖ 
Марію Михайлівну 

– члена Хмельницького регіонального суспільно-куль-
турного товариства “Переселенці”, депортовану з тери-
торії Польщі у 1946 році

 

СЕРГЕЄВУ 
Ганну Василівну 

– члена Хмельницького регіонального суспільно-куль-
турного товариства “Переселенці”, депортовану з тери-
торії Польщі у 1946 році
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6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у підвищення ефективності агропромислового виробництва Хмельниччини та з 
нагоди проведення 32-ї обласної сільськогосподарської виставки “Агро-По-
ділля 2019”: 

МЕДВЕДЄВУ  
Олену Михайлівну 

– доярку товариства з обмеженою відповідальністю нау-
ково-виробнича агрофірма “Перлина Поділля”, се-
лище Білогіря 

 

МОСКАЛЮКА  
Андрія Івановича 

– тракториста товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Промінь Поділля”, с. Песець Новоушицького 
району

 

ПЕТРУКА 
Миколу Борисовича 

– комбайнера фермерського господарства “Сороко-
дуби”, с. Сорокодуби Красилівського району 

 

САМОЛЮКА 
Андрія Миколайовича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського вироб-
ництва фермерського господарства “Огреба О.В.”, 
с. Старий Остропіль Старокостянтинівського району

 

СІРАЧЕНКА  
Василя Олексійовича 

– тракториста приватного підприємства “Авант-Агро”, 
с. Ходорівці Кам’янець-Подільського району 

 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

АФРАМЧУКА 
Олександра Леонідовича 

– майстра лісу Панівецького лісництва державного 
підприємства “Кам’янець-Подільське лісове госпо-
дарство”

 

БІЛЕЦЬКОГО  
Юлія Цезаровича 

– лісничого Хутірського лісництва державного підпри-
ємства “Славутське лісове господарство” 

 

МАКАРТЕЦЬКОГО  
Миколу Васильовича 

– тракториста на лісозаготівельних роботах 5-го розряду 
1-го класу Прибузького лісництва державного підпри-
ємства “Хмельницьке лісомисливське господарство”

 

МАТВІЙЧУКА  

Валерія Леонідовича 

– лісничого Білогірського лісництва державного під-
приємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

МЕЛЬНИКА  
Павла Васильовича 

– старшого майстра лісу Головчинецького лісництва 
державного підприємства “Летичівське лісове госпо-
дарство”

 

НЕДОСИПА  
Віктора Віталійовича 

– тракториста гаража державного підприємства “Ше-
петівське лісове господарство” 

 

ПОЛІЩУКА  
Віктора Миколайовича 

– головного природознавця національного природного 
парку “Мале Полісся” 

 

СЛЮСАРЧУК 
Оксану Іванівну 

– головного бухгалтера державного підприємства “Ста-
рокостянтинівське лісове господарство” 

 

СТЕЦЮКА  
Петра Антоновича 

– директора державного підприємства “Новоушицьке 
лісове господарство” 

 

СЕМЕНЦЯ  
Олександра Петровича 

– заступника начальника обласного управління лісового 
та мисливського господарства 
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ШАТУРСЬКОГО  
Олександра Миколайовича

– помічника лісничого Сатанівського лісництва державного 
підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

8) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятів-
ника: 

БАЧИНСЬКУ  
Ганну Миколаївну 

– колишнього помічника начальника центру з кадрів 
Навчально-методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Хмельницької області

 

ГУЛЬКА 
Віктора Васильовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 16-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області

 

КОШЕЛЮКА  
Валерія Григоровича 

– старшину служби цивільного захисту, пожежного ряту-
вальника 15-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України в області

 

КРІСА 
Івана Якимовича 

– генерал-майора служби цивільного захисту у від-
ставці, колишнього начальника Державного депар-
таменту пожежної безпеки МНС України

 

ФЕДИКА 
Анатолія Анатолійовича 

– водія легкового автомобіля відділу реагування на 
надзвичайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення об-
ласної державної адміністрації 

 

ХАРЧУКА 
Андрія Івановича 

– генерала-лейтенанта служби цивільного захисту, по-
мічника ректора по роботі з ветеранами та членами 
атестаційної комісії – голову ради Всеукраїнської асо-
ціації ветеранів війни та служби цивільного захисту 
Львівського державного університету безпеки життє-
діяльності

   

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання служ-
бових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток газового господарства 
Хмельниччини та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопере-
робної промисловості працівників акціонерного товариства “Хмельницькгаз”: 

КОЛОМІЙЦЯ  

Юрія Васильовича 
– головного інженера Хмельницького відділення 

 

ЛОБА  

Олександра Михайловича
– головного інженера 

 

ОЛЕХА  
Андрія Станіславовича 

– інженера з метрології управління метрології 

 

10) за творчу працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий 
внесок у розвиток української музичної культури та з нагоди відзначення       
40-річчя творчої діяльності і 60-річчя від дня народження ДУЕТ БРАТІВ 

ЄВГЕНА ТА ВАДИМА ГЖЕГОЖЕВСЬКИХ; 
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11) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту: 

БАБЛЮКА  
Дениса Васильовича 

– майстра спорту України міжнародного класу з кульо-
вої стрільби, м. Хмельницький 

 

ДОМБРОВСЬКОГО 
Геннадія Владиславовича 

– заступника голови обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства “Динамо” України, м. Хмель-
ницький

 

ЖИЖАНОВА 
Олексія Юрійовича 

– тренера-викладача з дзюдо Хмельницької дитячо-
юнацької спортивної школи “Динамо”, м. Хмель-
ницький

 

КВАСНИЦЮ 
Олега Михайловича 

– тренера-викладача з регбі 7 та регбі 15, м. Хмель-
ницький 

 

КОЗУНЯ 
Валерія Анатолійовича 

– головного спеціаліста відділу фізичної культури і 
спорту управління молоді та спорту обласної дер-
жавної адміністрації

 

КУШТУ  
Миколу Миколайовича 

– тренера-викладача з веслування на байдарках і каное 
Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи № 2 
управління молоді та спорту Хмельницької міської 
ради  

 

МАЦЬОХУ  
Михайла Марковича 

– заслуженого тренера України, заслуженого працівника 
фізичної культури і спорту України, тренера вищої 
категорії з важкої атлетики, м. Хмельницький

 

СІВАКА  
Вадима Олеговича 

– майстра спорту України з регбі, м. Хмельницький 

 

ХІБЛІНА  
Ігоря Миколайовича 

– голову обласної федерації футболу 

  

12) за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобу-
дування, упровадження передових технологій у виробництво сучасної про-
дукції, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
машинобудівника:  
БІЛОКРИНИЦЬКОГО  
Івана Петровича 

– електрозварювальника на автоматичних та напівавто-
матичних машинах цеху № 403 Волочиського машино-
будівного заводу публічного акціонерного товариства 
“Мотор Січ”, м. Волочиськ

 

БОВСУНІВСЬКОГО  
Віктора Сергійовича 

– заступника начальника цеху № 7 державного підпри-
ємства “Шепетівський ремонтний завод” 

 

ВАРЧУКА  
Олександра Івановича 

– начальника виробництва ресорного цеху товариства з 
обмеженою відповідальністю “Ямпільський ресорний 
завод”, м. Білогір’я

 

ГІЖИЦЬКУ  
Світлану Анатоліївну 

– електромонтажника-схемника товариства з обмеже-
ною відповідальністю “ПРЕТТЛЬ-Кабель Україна”, 
м. Кам’янець-Подільський
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КУЧАВУ  
Емзара Власовича 

– генерального директора товариства з обмеженою від-
повідальністю науково-виробничої фірми “Адвісмаш”, 
м. Хмельницький

 

ЛАВРЕНЧУКА  
Юрія Андріяновича 

– токаря 4-го розряду публічного акціонерного това-
риства “Завод Темп”, м. Хмельницький 

 

ПАРІНОВА  
Віктора Борисовича 

– начальника технічного відділу товариства з додатко-
вою відповідальністю “Славутський ремонтно-меха-
нічний завод”

 

ТАНЧУКА  
Василя Володимировича 

– електрозварювальника на автоматичних та напівавто-
матичних машинах товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Красилівагромаш” 

 

ХАХАЙ  
Зою Григорівну 

– шліфувальника механозварювального цеху держав-
ного підприємства “Красилівський агрегатний завод” 

 

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек: 

ГОРБАНЬОВУ  
Ольгу Василівну 

– провідного бібліотекаря обласної бібліотеки для 
юнацтва 

 

КОПАНИЧУК  
Тамару Вікторівну 

– завідуючу відділом забезпечення інформаційних та 
бібліографічних потреб користувачів обласної бібліо-
теки для дітей імені Т.Г. Шевченка 

 

ШЕЛЕГЕДУ  
Вікторію Миколаївну 

– завідуючу відділу зберігання та реставрації бібліо-
течного фонду обласної універсальної наукової бібліо-
теки 

   

14) за зразкове виконання військового і службового обов’язків, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час охо-
рони і оборони кордонів особовий склад Національної академії державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького: 
БЕЗРУКАВОГО 
Дмитра Петровича 

– майора, слухача факультету підготовки керівних 
кадрів 

 

РИКУНА 
Андрія Андрійовича 

– капітана, курсового офіцера факультету охорони та 
захисту державного кордону  

 

СВІДЕРА 
Василя Вікторовича 

– майора, заступника начальника курсу по роботі з персо-
налом факультету іноземних мов і гуманітарних дис-
циплін  

  

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську 
позицію, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток міста 
Нетішин та з нагоди Дня міста: 
БРОЖИКА  
Михайла Вікторовича 

– директора комунального підприємства Нетішин-
ської міської ради “Торговий центр” 

 

БЄЛАНОВУ  
Любов Федорівну 

– керівника гуртка “Початкове технічне моделювання” 
та “Паперопластика”, методиста позашкільного нав-
чального закладу “Юний технік”, м. Нетішин
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16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську 
позицію, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток міста 
Славута та з нагоди Дня міста ПІГОЛЯ Ігоря Дмитровича, заступника Славут-
ського міського голови; 

17) за вагомий особистий внесок у справу національного відродження 
України на території області та з нагоди 30-річчя від дня створення Народного 
Руху України за перебудову членів Хмельницької крайової (обласної) органі-
зації Народного Руху України: 

БЕССАРАБУ  
Оксану Миколаївну

 

ЗАГУРСЬКОГО  
Костянтина Францовича

 

КОМОРНОГО  
Юрія Миколайовича

 

СТУКАНА  
Ігоря Михайловича

 

МЕЛЬНИКА  
Станіслава Геннадійовича

 

 
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-

ного подарунка кожному:  

1) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 85-річчя від дня 
народження РОГАЛЮ Леонтію Інокентійовичу, голові ради Кам’янець-Поділь-
ської міської організації ветеранів; 

2) за активну участь у розбудові незалежної соборної Української дер-
жави, збереженні національної пам’яті, вагомий особистий внесок у виховання 
підростаючого покоління та з нагоди вшанування 75-х роковин початку депор-
тації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1945 роках: 

БУКАЦЬКОМУ 
Миколі Івановичу 

– голові Хмельницького регіонального суспільно-культурного 
товариства “Переселенці”, депортованого з території Польщі 
у 1946 році

  

ТАРНОВИЧУ 
Юрію Мироновичу 

– члену Хмельницького регіонального суспільно-культурного 
товариства “Переселенці” 

  

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

ВАСИЛЮКУ  
Володимиру Миколайовичу

– трактористу на лісозаготівельних роботах Хмелів-
ського лісництва “Шепетівське лісове господарство” 
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ГРИЦЮКУ 
Григорію Макаровичу 

– ліснику обходу № 7 Білогірського лісництва держав-
ного підприємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

ЗІНЬКОВЕЦЬКОМУ  
Валентину Вікторовичу 

– помічнику лісничого 2-го класу Сковородецького  
лісництва державного підприємства “Старокостянти-
нівське лісове господарство” 

 

КІРІЧКУ  
Олександру Валерійовичу

– лісничому Романівського лісництва державного під-
приємства “Славутське лісове господарство” 

 

КОНДРАТОВУ  
Сергію Сергійовичу 

– старшому майстру лісу Новоушицького лісництва дер-
жавного підприємства “Новоушицьке лісове госпо-
дарство”

 

ПУЛЬКУ  
Андрію Антоновичу 

– трактористу на лісозаготівельних роботах Ярмоли-
нецького лісництва державного підприємства “Ярмо-
линецьке лісове господарство” 

 

СТРУЦЮ  
Володимиру Вікторовичу

– головному інженеру державного підприємства  “Кам’я-
нець-Подільське лісове господарство” 

 

ЧЕРНЯКУ  
Василю Леонідовичу 

– ліснику Бохнянського лісництва державного підпри-
ємства “Летичівське лісове господарство” 

 

ШТАНЬКУ  
Василю Петровичу 

– ліснику Михайлівського лісництва державного під-
приємства “Хмельницьке лісомисливське господарство” 

 

4) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту АНТОНЮКУ Володимиру Петровичу, 
заслуженому майстру спорту України з футболу, м. Хмельницький; 

5) за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобуду-
вання, упровадження передових технологій у виробництво сучасної продукції, 
багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня машино-
будівника:  
ГОЛОВАТОМУ  
Роману Тадейовичу 

– заступнику начальника з підготовки виробництва ме-
ханоскладального цеху № 3 державного підприємства 
“Новатор”, м. Хмельницький 

 

КАБАНЮКУ  
Костянтину Анатолійовичу 

– начальнику виробничого комплексу приватного акціо-
нерного товариства “Хмельницький завод ковальсько-
пресового устаткування “Пригма-Прес” 

 

МАЦЬОСІ  
Леонтію Васильовичу 

– слюсарю з механоскладальних робіт товариства з 
обмеженою відповідальністю “Дювельсдорф Україна”, 
м. Хмельницький

 

МОЙПАНЮКУ  
Віталію Володимировичу 

– заступнику начальника виробництва товариства з об-
меженою відповідальністю “Завод АТОНМАШ”, м. Кра-
силів

 

ПОПЕЛЬНЮК  
Олені Миколаївні 

– оператору автоматичних ліній товариства з обмеже-
ною відповідальністю “Мегатекс Індастріал”, м. Старо-
костянтинів
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ПРИЩЕПІ  
Олегу Володимировичу 

– електрозварювальнику на автоматичних та напівавто-
матичних машинах товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Красилівагромаш” 

 

СИВАК  
Галині Іванівні 

– слюсарю з механоскладальних робіт складального 
цеху державного підприємства “Красилівський агре-
гатний завод”

 

СТАВІНОЗІ  
Юрію Юхимовичу 

– слюсарю механоскладальних робіт 6-го розряду при-
ватного акціонерного товариства “Строммашина”, 
м. Хмельницький

 

СТАСЮКУ 
Володимиру Михайловичу

– директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агромоторсервіс”, м. Старокостянтинів 

 

ЯКУБОВСЬКОМУ  
Віктору Борисовичу 

– технічному директору публічного акціонерного това-
риства “Укрелектроапарат”, м. Хмельницький 

   

6) за плідну співпрацю у сфері протидії злочинності, забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави на території області ВІКОНСЬКОМУ Василю Васильовичу, начальнику 
Головного управління національної поліції в області (2017-2019 роки); 

7) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятів-
ника: 

БОЖУКУ  
Миколі Анатолійовичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, по-
жежному-рятувальнику 14-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС України 
в області

 

ПАТРИКУ  
Тарасу Івановичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, по-
жежному-рятувальнику 24-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС України 
в області

 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську 
позицію, вагомий особистий внесок в соціально-економічний розвиток міста 
Нетішин та з нагоди Дня міста: 

ВАКУЛЮК  
Ірині Ігорівні 

– головному спеціалісту відділу з організаційних питань 
апарату виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради

 

ГУРСЬКІЙ  
Оксані Володимирівні  

– комірнику виконавчого комітету Нетішинської міської 
ради 

 

9) за вагомий особистий внесок у справу національного відродження 
України на території області та з нагоди 30-річчя від дня створення Народного 
Руху України за перебудову членам Хмельницької крайової (обласної) органі-
зації Народного Руху України: 

БІЛОМУ  
Ігорю Борисовичу
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КОЛІСНИКУ  
Анатолію Михайловичу

  

 

ЧАБАНОВУ  
Сергію Федоровичу

  

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків, активну громадську позицію та з нагоди Дня міста 
Славута БАЦАНУ Анатолію Васильовичу, директору товариства з обмеженою 
відповідальністю “Гірник-ВВ”, с. Комарівка Славутського району; 

11) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю на осві-
тянській ниві, вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області 
та з нагоди Всеукраїнського Дня дошкілля: 
МАР’ЯНОВСЬКІЙ  
Людмилі Василівні 

– методисту районного методичного кабінету відділу 
освіти, молоді та спорту Віньковецької районної дер-
жавної адміністрації

 

ПОЛІЩУК  
Марині Григорівні 

– вихователю Довжоцького закладу дошкільної освіти 
“Веселка” 

 

САПОГОВСЬКІЙ  
Надії Миколаївні 

– директору закладу дошкільної освіти “Берізка” Горо-
доцької міської ради  

\ 

 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


