
 
 
 
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 високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, 
вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 

 

АНДРОЩУК 
Галину Миколаївну  

– начальника відділу юридичного, організаційного 
забезпечення, документообігу, контролю та роботи 
із зверненнями громадян апарату Теофіпольської 
районної державної адміністрації 

 

БРОНІЧА  
Миколу Михайловича 

– капітана поліції, старшого слідчого відділу роз-
слідування злочинів, скоєних проти життя та здо-
ров’я особи слідчого управління Головного управ-
ління Національної поліції в області 

 

ВАЛЬЧУКА 
Сергія Володимировича

– майора юстиції Управління Служби безпеки Ук-
раїни в області 

 

ВОЙЦЕХІВСЬКУ 
Лесю Василівну 

– головного спеціаліста-юрисконсульта відділу управ-
ління персоналом, юридичної роботи та діловод-
ства Департаменту агропромислового розвитку об-
ласної державної адміністрації  

 

ВОЛКОТРУБА 
Сергія Григоровича 

– доцента кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидата юридичних наук, 
доцента
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ГРЕЛЮ  
Оксану Володимирівну 

– юриста 1-го класу, прес-секретаря прокурора області 

 

ЖУРБІЦЬКОГО  
Віталія Олеговича 

– секретаря судового засідання відділу організаційного 
забезпечення розгляду цивільних справ Хмельниць-
кого апеляційного суду

 

КАПІТАНА 
Віталія Анатолійовича 

– помічника судді окружного адміністративного суду 

 

КОВАЛЬЧУК 
Олександру Валеріївну 

– помічника судді окружного адміністративного суду 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Юрія Юрійовича 

– головного державного виконавця Летичівського 
районного відділу державної виконавчої служби 
Головного територіального управління юстиції в 
області

 

КОРОЛЯ 
Михайла Олексійовича 

– підполковника юстиції, старшого викладача кафед-
ри конституційного, адміністративного та міжна-
родного права факультету правоохоронної діяль-
ності Національної академії державної прикордон-
ної служби України ім. Б. Хмельницького

 

КОЧМАРСЬКОГО 
Ігоря Володимировича 

– начальника відділу “Дунаєвецьке бюро правової до-
помоги” Кам’янець-Подільського місцевого центру 
з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

КУНДИЛОВСЬКУ 
Марію Михайлівну 

– головного державного ревізора-інспектора відділу 
супроводження інших судових спорів управління 
правового забезпечення Головного управління ДПС 
в області

 

КУЧЕРЯВУ 
Тетяну Петрівну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу супроводження судових спорів за наслід-
ками планових перевірок управління правового за-
безпечення Головного управління ДПС в області

 

МИХАЛЬЧУКА  
Віктора Анатолійовича 

– капітана поліції, старшого слідчого відділу розслі-
дування злочинів у сфері транспорту слідчого уп-
равління Головного управління Національної по-
ліції в області

 

ОЛІЙНИК 
Тамару Володимирівну 

– адвоката, м. Кам’янець-Подільський  

 

ПОЛУДЕННУ 
Раїсу Анатоліївну 

– заступника керівника апарату Летичівського район-
ного суду 

 

ПОТРАВНОГО  
Ігоря Святославовича 

– секретаря судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ПРОДАН  
Нелю Василівну 

– першого заступника начальника Головного територі-
ального управління юстиції в області 

 

ПТАШКІНА 
Михайла Карповича 

– адвоката, м. Хмельницький 
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РАТУШНЯК  
Людмилу Вацлавівну 

– секретаря судового засідання Городоцького район-
ного суду 

 

РОМАНСЬКОГО  
Вадима Анатолійовича 

– молодшого радника юстиції, прокурора відділу ор-
ганізації 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

 

СОЛОВЕЙ  
Віру Миколаївну 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду

 

СИНЯВСЬКОГО  
Максима Анатолійовича

– старшого лейтенанта юстиції Управління Служби 
безпеки України в області 

 

СІДЛЕЦЬКУ 
Оксану Володимирівну 

– начальника відділу “Деражнянське бюро правової 
допомоги” Хмельницького місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

СТРУСОВСЬКОГО 
Сергія Олександровича 

– секретаря судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ФІЛІППОВУ 
Таїсію Степанівну 

– адвоката, м. Дунаївці 

 

ХАЛИМОНА 
Сергія Івановича 

– полковника, доцента кафедри управління оператив-
но-розшуковою діяльністю факультету правоохо-
ронної діяльності Національної академії державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельниць-
кого

 

ЧЕМЕРИНСЬКУ  
Оксану Юріївну 

– заступника керівника апарату господарського суду 

 

ЧУФИЩУК  
Світлану Леонідівну 

– головного спеціаліста відділу правового забезпечен-
ня юридичного управління Головного управління 
Держгеокадастру в області 

 

ЧУХАСЬ 
Майю Степанівну 

– адвоката, м. Городок 

 

ШАНОВНУ 
Оксану Володимирівну 

– начальника відділу – служби управління персона-
лом господарського суду Хмельницької області 

   

2) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганди здорового способу життя та з нагоди відзначення 70-річчя факуль-
тету фізичної культури Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. Івана Огієнка працівників університету: 
ГУСКУ  
Марію Василівну 

– викладача кафедри фізичного виховання 

 

ГУСКУ  
Михайла Богдановича 

– старшого викладача кафедри спорту і спортивних 
ігор 
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ЗУБАЛЬ 
Майю Вікторівну 

– доцента кафедри спорту і спортивних ігор 

 

3) за багаторічну працю в органах виконавчої влади, високий професіо-
налізм, сумлінне виконання службових обов’язків та з нагоди 55-річчя від дня 
народження ГНАП Лілію Вікторівну, головного спеціаліста загального відділу 
апарату обласної державної адміністрації; 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток сільськогосподарського виробництва області та з на-
годи 50-річчя від дня народження ВЛАСЕНКА Володимира Володимировича, 
голову фермерського господарства “Концентрат” с. Песець Новоушицького 
району, голову Спілки виробників часнику України, голову Асоціації сільгосп-
товаровиробників Новоушицького району; 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 

АРЗЯНЦЕВУ 
Дар’ю Андріївну 

– доцента кафедри менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидата 
економічних наук, доцента

 

БОГОНОС 
Валентину Михайлівну 

– учителя початкових класів Слобідсько-Рихтівської 
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 

 

ГРІХ  
Тетяну Вікторівну 

– директора Кузьминського ліцею Городоцької місь-
кої ради 

 

ГУСАКА  
Сергія Григоровича 

– учителя біології Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступе-
нів Хмельницької обласної ради 

 

ІВАСЮК 
Галину Іванівну 

– директора Летичівського ліцею № 2  

 

М’ЯЛКОВСЬКОГО 
Руслана Олександровича  

– виконуючого обов’язки завідувача кафедри садово-
паркового господарства, геодезії і землеустрою По-
дільського державного аграрно-технічного універ-
ситету, доктора сільськогосподарських наук, доцента

 

ПОХНА  
Сергія Віталійовича 

– заступника директора з навчальної роботи, викла-
дача біології Чемеровецького медичного коледжу 

 

ПРУСА 
Леоніда Івановича 

– директора філії Донецького національного універ-
ситету імені Василя Стуса “Бізнес-інноваційний центр 
“ДонНУ-Поділля”

   

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків та з нагоди 70-річчя від дня створення Хмельницького 
комунального підприємства “Спецкомунтранс” працівників підприємства: 
ГУМЕНЮК 
Таїсію Вікторівну 

– фахівця по роботі з населенням  

 

ДМИТРИНУ 
Анатолія Йосиповича 

– вантажника 
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КОМАРНИЦЬКОГО 
Володимира Олександровича

– сторожа 

 

ПОТАПСЬКОГО 
Івана Івановича 

– машиніста бульдозера  

 

ЧЕТВЕРТКОВА 
Миколу Олексійовича 

– вантажника 

   

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток поштового зв’язку та з нагоди Всесвітнього дня пошти працівників 
Хмельницької дирекції акціонерного товариства “Укрпошта”: 
АНДРУЩЕНКО  
Оксану Володимирівну 

– начальника відділення поштового зв’язку Жабенці 
Чемеровецького району 

 

ДУРЯГІНА 
Віталія Івановича 

– листоношу по супроводженню пошти центрального 
відділення поштового зв’язку Деражня 

 

ГУРМАНА 
Андрія Петровича 

– водія центру перевезення пошти Хмельницької 
дирекції 

 

ГУЦАЛЮК 
Нелю Іванівну 

– листоношу відділення поштового зв’язку Хижники 
Старокостянтинівського району 

 

СОБОЛИКА 
Івана Володимировича 

– начальника центру поштового зв’язку № 6 Хмель-
ницької дирекції 

  

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток економіки області та з нагоди 80-річчя від дня народження СМЕРТЕ-
НЮК Ельвіру Василівну, першого віцепрезидента Хмельницької торгово-про-
мислової палати; 

9) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня захисника України: 

БАРАНОВСЬКОГО  
Володимира Івановича 

 вчителя предмета “Захист Вітчизни”, керівника гуртків 
військово-патріотичного виховання “Юний миротво-
рець” ЗОШ № 12 м. Кам’янець-Подільський, голову 
ради клубу Кам’янець-Подільської районної дитячої 
громадської організації “Клуб юних миротворців”

 

БОНДАРЕНКА  
Олександра Михайловича

– старшину, головного сержанта 2-ї автомобільної 
роти військової частини А2375 

 

ВІТКОВСЬКОГО  

Олександра Леонідовича
– майора медичної служби, заступника командира 

військової частини А1056 
 

ВОЙТКОВА  
Володимира Анатолійовича

– старшого солдата, кухаря роти матеріально-техніч-
ного забезпечення військової частини А3808 

 

ГАЛЕЦЬКУ  
Наталію Казимирівну 

– керівника гуртка – методиста Кам’янець-Подільської 
районної дитячої громадської організації “Клуб юних 
миротворців”
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ГАЛЕЦЬКУ 
Олену Володимирівну 

– керівника гуртків патріотичного виховання Кам’янець-
Подільського позашкільного виховного об’єднання, во-
лонтера – педагога організатора Кам’янець-Подільської 
районної дитячої громадської організації “Клуб юних 
миротворців”

 

ГІНГІНА  
Богдана Івановича 

– старшого прапорщика, командира взводу технічного 
обслуговування та ремонту роти забезпечення війсь-
кової частини А4127

 

ГЛОБЧАКА 
Василя Володимировича 

– майора, заступника командира частини з озброєння – 
начальника технічної частини військової частини 
А3290 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

ГОДНЮКА 
Олега Миколайовича 

– майора, викладача циклової комісії з військово-
інженерних дисциплін військової частини А1884 

 

ГОРАНЯ  
Геннадія Володимировича 

– старшого солдата, старшого тракториста інженерно-
аеродромного взводу аеродромно-експлуатаційної ро-
ти батальйону аеродромно-технічного забезпечення 
військової частини А2502

 

ГОРАША 
Ігоря Михайловича 

– лейтенанта, командира навчального взводу навчальної 
роти навчального батальйону військової частини 
А1884

 

ГРАДОМСЬКОГО 
Вадима Анатолійовича 

– майора Управління Служби безпеки України в області 

 

ЗАКІЄВА 
Дениса Ігоровича 

– капітана, командира інженерно-технічної роти війсь-
кової частини А3631 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

 

КАМІНСЬКОГО  
Валентина Івановича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора від-
ділу професійного навчання управління кадрового 
забезпечення Головного управління Національної по-
ліції в області

 

КІЗЮНА  
Андрія Петровича 

– прапорщика, начальника складу взводу матеріаль-
ного забезпечення військової частини А1538 

 

КІСЮКА  
Петра Пилиповича 

 старшого прапорщика, начальника сховища відділен-
ня зберігання (некерованих авіаційних ракет, авіацій-
них набоїв і піротехнічних засобів) військової частини 
А3013

 

КОЗАКА  

Миколу Миколайовича 
– лейтенанта, заступника начальника відділу зберігання 

військової частини А2730 
 

КОСЕНКА  
Дмитра Сергійовича 

– рядового служби цивільного захисту, пожежного-
рятувальника 19-ї державної пожежно-рятувальної 
частини Головного управління ДСНС України в 
області

 

КОСОВСЬКОГО 
Сергія Анатолійовича 

– підполковника, заступника командира військової час-
тини А1884 з навчальної роботи 
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КУЛЯСА 
Дмитра Андрійовича 

– лейтенанта, командира 1-го взводу патрульної роти 
військової частини 3053 Національної гвардії України 

 

МАЗІЯ  
Олександра Олександровича

– капітана, помічника командира – начальника служби 
охорони державної таємниці військової частини А2730 

 

ЛИСЮКА 
Івана Сергійовича 

– голову фермерського господарства “Світоч”, с. Кили-
київ Славутського району 

 

ЛОХАНСЬКОГО  

Максима Костянтиновича
– старшого лейтенанта, командира групи СпП роти СпП 

загону СпП військової частини А0553 
 

НАТОЧЬЄВА 
Богдана Васильовича 

– старшого лейтенанта, начальника служби ракетно-
артилерійського озброєння військової частини А2300 
безпосереднього підпорядкування військовій частині 
А2738

 

НОВОСЬОЛОВА  
Дмитра Олександровича

– капітана, начальника продовольчої служби військової 
частини А4239 

 

ОЛІЙНИКА  
Володимира Миколайовича

– працівника 42-го гарнізонного будинку офіцерів 

 

ОСТРОВСЬКОГО 
Олексія Йосиповича 

– підполковника, начальника автомобільної служби 
військової частини А2738 

 

ПІДЛІСНОГО  
Ігоря Валерійовича 

– старшого лейтенанта поліції, старшого інспектора 
роти патрульної служби поліції особливого призна-
чення “Богдан” Головного управління Національної 
поліції в області

 

ПОБЕРЕЖНИКА  
Андрія Миколайовича 

– прапорщика, начальника РЛС військової частини 
А0711 

 

РОЗДОРОЖНОГО  
Сергія Андрійовича 

 прапорщика, техніка виробничо-технічного відді-
лення військової частини А1538 

 

РУДИКА 
Вадима Олександровича 

– підполковника, начальника навчального курсу фа-
культету правоохоронної діяльності Національної 
академії державної прикордонної служби України 
ім. Б. Хмельницького

 

СИТНІКА  

Миколу Володимировича
– старшого прапорщика, головного старшину військо-

вої частини А1358 
 

СОРОЧИНСЬКОГО  
Олександра Валерійовича 

– старшого сержанта, головного сержанта – команди-
ра відділення інженерно-аеродромного взводу інже-
нерно-аеродромної роти військової частини А1538

 

СТЕЦЕНКА  
Романа Олександровича

– майора, начальника штабу – першого заступника 
командира військової частини А1358 

 

ТИМОЩУКА  
Євгена Миколайовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 13-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області
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ТИЩУКА 
Віктора Володимировича 

– полковника, старшого викладача кафедри управлін-
ня оперативно-розшуковою діяльністю Національ-
ної академії державної прикордонної служби Украї-
ни ім. Б. Хмельницького

 

ТОМЧИШИНА 
Романа Васильовича 

– капітана поліції, старшого інспектора – чергового 
відділу чергової служби управління патрульної 
поліції в області Департаменту патрульної поліції 

 

ТОМЧУКА  

Ігоря Васильовича 
– майора, заступника командира ескадрильї з тилу 

військової частини А0449 
 

ЯРИНКУ  
Олексія В’ячеславовича

– майора, начальника 15-го гарнізонного будинку офі-
церів 

  

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у підвищення ефективності розвитку харчової і переробної промисло-
вості області та з нагоди Дня працівників харчової промисловості: 

 

БЕЧА 
Романа Вікторовича 

– пекаря приватного підприємства “МВМ-13”, с. Су-
дилків Шепетівського району 

 

ГОРІН  
Наталію Петрівну 

– змінного майстра булочного цеху Волочиського 
хлібокомбінату товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Агробізнес”, м. Волочиськ 

 

ГУМЕНЮКА 
Віталія Дмитровича 

– машиніста котлів приватного акціонерного това-
риства “Шепетівський цукровий комбінат” 

 

ЗАМОРОКУ  
Тетяну Петрівну 

– начальника виробництва № 5 товариства з обмеже-
ною відповідальністю “Хмельницьк-млин”, с. Роз-
соша Хмельницького району 

 

КОЛОДІЯ 
Володимира Антоновича 

– начальника відділу заготівлі сировини товариства з 
обмеженою відповідальністю “Деражнянський мо-
лочний завод”, м. Деражня

 

МАКОГОНА  
Олександра Володимировича

– фізичну особу підприємця, с. Маків Дунаєвецького 
району 

 

працівників приватного акціонерного товариства “Хмельницький облас-
ний пивзавод”: 

ЛЕВИЦЬКОГО 
Віктора Петровича 

– машиніста холодильних установок  

 

ЮРЧАК 
Ніну Григорівну 

– хіміка виробничої лабораторії 

 

ЯКОВЛЄВА 
Володимира Вікторовича 

– налагоджувальника устаткування цеху розливу  
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11) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди 5-ї річниці створення військових частин 
А3631, А2300 та А0480 безпосереднього підпорядкування військовій частині 
А2738: 
ГУЛЬКО 
Альону Іванівну 

– старшого солдата, спеціаліста – оператора служби охо-
рони державної таємниці військової частини А3631  

 

СТОРОЖКА  
Дмитра Миколайовича 

– майора, начальника штабу – першого заступника 
командира військової частини А0480  

 

ТУРЯНСЬКОГО 
Василя Михайловича 

– майора, командира роти загороджень військової час-
тини А2300  

 
 

  

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 Дня білої тростини: 

ГЛАВАЦЬКУ 
Оксану Василівну  

– бухгалтера обласної організації Українського това-
риства сліпих  

 

КРИЩУК 
Надію Василівну 

– голову Хмельницької територіально-первинної органі-
зації Українського товариства сліпих 

 
 

  

13) за сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий особис-
тий внесок у соціально-економічний розвиток громади та з нагоди 1023-ї річ-
ниці заснування міста Полонне: 
ЦИМБАЛЮКА  
Анатолія Петровича 

– спеціаліста відділу благоустрою та екології виконав-
чого комітету Полонської міської ради, учасника опе-
рації Об’єднаних сил

 

ЯСЬКОВА  
Віктора Михайловича 

– заступника Полонського міського голови 

 
 

  

14) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок в організацію 
та надання медичної допомоги дітям і матерям області та з нагоди 60-річчя від дня 
народження ПИПУ Ларису Володимирівну, завідуючу кафедри педіатрії, аку-
шерства та гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національ-
ного медичного університету ім. М.І. Пирогова, доктора медичних наук, про-
фесора, головного експерта з дитячих інфекційних хвороб Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації; 
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15) за сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий особис-
тий внесок у забезпечення сталого функціонування житлово-комунального 
господарства селища Стара Синява та з нагоди 476-ї річниці його заснування: 
ГАШПЕРА  
Миколу Сергійовича 

– слюсаря аварійно-відновлювальних робіт комуналь-
ного підприємства “Старосинявський центральний 
водоканал № 1”

 

НАВОЙТКО  
Наталію Володимирівну

– робітника з благоустрою комунального підпри-
ємства “Старосинявський комунгосп” 

 

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток музейної справи області та з нагоди відзначення 90-річчя від дня засну-
вання комунального закладу культури “Хмельницький обласний краєзнавчий 
музей”, працівників закладу: 
ПАСІЧНИК  
Людмилу Віталіївну 

– головного бухгалтера 

 

ШАВАРСЬКУ  
Олену Володимирівну 

– наукового співробітника відділу фондів 

 

17) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області та з нагоди 50-річчя від 
дня народження ГАРКАВЕНКО Тетяну Володимирівну, головного спеціаліста 
відділу загальної середньої та дошкільної освіти управління освітньої діяль-
ності та організаційного забезпечення Департаменту освіти і науки обласної 
державної адміністрації; 

18) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення та з 
нагоди Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби БАЛА-
НЮК Наталію Вацлавівну, головного спеціаліста відділу безпеки середовища 
життєдіяльності управління державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Головного управління Держпродспоживслужби в області. 

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

1) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, 
вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 
БЕРНАЦЬКІЙ 
Вікторії Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу організаційного забез-
печення та аналітично-статистичної роботи окруж-
ного адміністративного суду 

 

БОМБЕРГЕР  
Інні Леонідівні 

– ученому секретареві Національної академії держав-
ної прикордонної служби України ім. Б. Хмельниць-
кого

 

БОРИСЛАВСЬКІЙ  
Марині Георгіївні 

– секретарю судового засідання Кам’янець-Поділь-
ського міськрайонного суду 
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ВОРОБІЄВСЬКОМУ  
Олександру Олександровичу 

– старшому державному виконавцю Старокостянти-
нівського районного відділу державної виконавчої 
служби Головного територіального управління юстиції 
в області

, 

ГАБАЮ 
Андрію Васильовичу 

– секретарю судового засідання відділу організацій-
ного забезпечення розгляду кримінальних справ 
Хмельницького апеляційного суду 

 

ГАВРИЛЮК 
Наталії Миколаївні  

– заступнику керівника апарату Білогірського район-
ного суду 

 

ГРИЦІ  
Лілії Миколаївні 

– приватному нотаріусу Хмельницького міського но-
таріального округу 

 

ГУЗОВІЙ  
Лілії Олександрівні 

– судовому розпоряднику Хмельницького міськрайон-
ного суду 

 

КАЛУЖСЬКІЙ 
Наталії Олександрівні 

– головному державному ревізору-інспектору відділу 
супроводження судових спорів за наслідками плано-
вих перевірок управління правового забезпечення 
Головного управління ДПС в області 

 

КАРНАУХУ  
Степану Костянтиновичу

– капітану юстиції Управління Служби безпеки Ук-
раїни в області 

 

КІВЕЛЮКУ 
Денису Андрійовичу 

– помічнику судді господарського суду Хмельницької 
області 

 

КОРУНЯК  
Лілії Василівні 

– заступнику начальника відділу представництва в су-
дах та інших органах юридичного управління  Го-
ловного управління Держгеокадастру в області

 

КУШАЛ 
Діані Володимирівні 

– завідувачу Хмельницької районної державної нота-
ріальної контори 

 

ЛАТЮКУ 
Богдану Петровичу 

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

МАЄВСЬКІЙ  
Наталії Василівні 

– секретарю судового засідання господарського суду  

 

НАМИСТЮКУ  
Олегу Борисовичу 

– молодшому раднику юстиції, прокурору відділу про-
цесуального керівництва у кримінальних провад-
женнях слідчих регіональної прокуратури прокура-
тури області

 

НОРЧУК 
Руслані Вікторівні 

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ПОСТЕРНАКУ 
Олегу Вікторовичу 

– старшому лейтенанту юстиції Управління Служби без-
пеки України в області 

 

ПІДГАЄЦЬКОМУ  
Миколі Михайловичу 

– провідному інспектору відділу інспекції з особового 
складу управління кадрового забезпечення Голов-
ного управління Національної поліції в області

 

ПРУС  
Наталії Олегівні 

– секретарю Полонського районного суду 
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РИЖУК  
Ірині Володимирівні  

– доценту кафедри конституційного, адміністратив-
ного та фінансового права Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, кандидату 
юридичних наук

 

СТЕБЛО 
Лесі Василівні 

– секретарю судового засідання Городоцького район-
ного суду 

 

ТРАЧ  
Оксані Михайлівні 

– доценту кафедри цивільного права та процесу 
Хмельницького університету управління та права імені 
Леоніда Юзькова, кандидату юридичних наук, доценту 

 

ТЯГАЙ 
Олесі Сергіївні 

– помічнику судді окружного адміністративного суду  

 

ЦІСАР 
Марині Євгеніївні 

– заступнику директора Старокостянтинівського міс-
цевого центру з надання безоплатної вторинної пра-
вової допомоги

 

ЧУБКО 
Ліні Вікторівні 

– головному державному ревізору-інспектору відділу 
супроводження інших судових спорів управління 
правового забезпечення Головного управління ДПС 
в області

 

ШАТАЙЛУ  
Євгену Миколайовичу 

– майору поліції, заступнику начальника центру за-
безпечення Головного управління Національної по-
ліції в області

 

ЯКУБОВСЬКІЙ 
Оксані Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Шепетів-
ського місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги

 

ЯРЕМЧУК  
Ользі Олексіївні 

– молодшому раднику юстиції, прокурору Хмель-
ницької місцевої прокуратури області 

  

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
КОРЮГІНУ 
Андрію Валерійовичу 

– доценту кафедри менеджменту, фінансів, банківської 
справи та страхування Хмельницького університету 
управління та права імені Леоніда Юзькова, канди-
дату економічних наук, доценту 

 

СТАНИЦІ  
Світлані Василівні  

– директору Городоцького ліцею № 1 

 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток сільського господарства Теофіпольського району та з нагоди 70-річчя 
від дня народження СТЕЦЮКУ Леоніду Остаповичу, голові фермерського госпо-
дарства “Євроколос”, с. Гальчинці Теофіпольського; 

4) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня захисника України: 
АНІКОВІЙ 
Валентині Лаврентіївні 

– старості села Киликиїв Славутського району 

 



13 
 

ВАРАНИЦІ  
Ярославу Володимировичу 

– старшому лейтенанту поліції, інспектору управління 
“Корпус оперативно-раптової дії” Головного управлін-
ня Національної поліції в області 

 

ВЛАСЮКУ 
Олегу Михайловичу 

– прапорщику, сержанту-інструктору комісії із військово-
інженерних дисциплін військової частини А1884 

 

ГАДАЙЧУКУ  

Віктору Федоровичу 
– лейтенанту, помічнику командира військової частини 

А0598 – начальнику служби охорони державної таєм-
ниці

 

ГАЛИЦЬКОМУ  
Володимиру Ярославовичу 

– старшому лейтенанту, старшому офіцеру мобілізацій-
ного відділення Старокостянтинівського об’єднаного 
міського військового комісаріату 

 

ГЛЯДИКУ  
Віталію Миколайовичу 

– майору, заступнику командира військової частини А1538 

 

ГРИГОРАШ 
Алісі Михайлівні 

– старшому солдату, оператору стройової частини відді-
лення персоналу штабу військової частини А2738 

 

ГРИГОРЕНКУ  
Миколі Васильовичу 

– старшому прапорщику, головному старшині батальйо-
ну охорони військової частини А1358 

 

ГРИНИШЕНУ  
Ігорю Валерійовичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, 
пожежному-рятувальнику 16-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області

 

ДРОГАЙЦЕВУ  
Віктору Георгійовичу 

– полковнику, заступнику військового комісара – началь-
нику відділу обліково-мобілізаційної роботи обласного 
військового комісаріату

 

ДРОЗДІ 
Руслану Олександровичу  

– сержанту поліції, поліцейському роти № 1 батальйону 
управління патрульної поліції в області Департаменту 
патрульної поліції

 

ДЯБЕЛІ  
Миколі Володимировичу 

– капітану служби цивільного захисту, заступнику на-
чальника 22-ї державної пожежно-рятувальної части-
ни Головного управління ДСНС України в області

 

ЗАТУРЦЮ  
Роману Олександровичу

– капітану Управління Служби безпеки України в області 

 

ЗДОРОВИКУ  
Ростиславу Руслановичу 

– старшому солдату, водію-кранівнику відділення інже-
нерної техніки взводу забезпечення військової частини 
А2730

 

КРАВЧУКУ 
Юрію Дмитровичу 

– старшині, сержанту – інструктору комісії з загально-
військових дисциплін військової частини А1884 

 

ЛУНЄВУ  
Миколі Васильовичу 

– старшому солдату, водію автомобільного відділення 
роти забезпечення військової частини А4009 

 

МЕДВІДЮ 
Ельдару Валентиновичу 

– старшому солдату, старшому стрільцю 1-го відділення 
2-го взводу патрульної роти військової частини 3053 
Національної гвардії України
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ПЕЧЕНОЗІ  
Вадиму Вікторовичу 

– капітану поліції, інспектору відділу організації діяльності 
груп реагування управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в області

 

РАЙЧУКУ 
Віталію Миколайовичу 

– сержанту, інструктору відділення розмінування загону 
розмінування військової частини А2641 

 

РАЄЦЬКОМУ  
Олександру Володимировичу

– ординатору отоларингологічного відділення військової 
частини А2339 

 

СИНЧУКУ  
Вадиму Володимировичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення 22-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС Украї-
ни в області

 

ТЕТЕРВАКУ 
Денису Анатолійовичу 

– старшому солдату, водію-саперу розмінування групи 
розмінування загону розмінування військової частини 
А2641

 

ТОНОЯНУ  
Сергію Нверовичу 

– підполковнику, заступнику командира військової час-
тини А3730 з тилу, начальнику тилу військової частини 
А3730

 

ТЯПТІНУ  

Миколі Віталійовичу 
– підполковнику, командиру військової частини А3267 

 

ФЕДАШУ 
Сергію Миколайовичу 

– прапорщику, командиру взводу матеріального забезпе-
чення військової частини А3479 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 

 

ХЛІБОВИЧУ  
Володимиру Володимировичу 

– лейтенанту, офіцеру відділення організації охорони, 
патрульно-постової служби, розшуку та діяльності війсь-
кової служби правопорядку в гарнізонах Хмельниць-
кого зонального відділу військової служби правопо-
рядку

 

ЦАПЛЮКУ 
Дмитру Олександровичу

– солдату, водію-саперу групи розмінування загону 
розмінування військової частини А2641 

 

ЦЮЗІКУ  
Миколі Миколайовичу 

– капітану, старшому офіцеру відділу зв’язку та інфор-
маційних систем Національної академії державної 
прикордонної служби України ім. Б. Хмельницького

 

ШЕВЧУКУ  

Валерію Васильовичу 
– старшому прапорщику, головному старшині війсь-

кової частини А2007 
  

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у підвищення ефективності розвитку харчової і переробної промисловості 
області та з нагоди Дня працівників харчової промисловості: 

КОЛЕКТИВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ДЕРАЖНЯ-МЛИН” 

(ДИРЕКТОР – КОЗАК СЕРГІЙ ПАВЛОВИЧ) 
 

РАБІЄВСЬКОМУ  
Володимиру Івановичу 

– завідувачу млином товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Чорноострівське хлібоприймальне підпри-
ємство”, Хмельницький район 
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СКОМСЬКОМУ 
Юрію Миколайовичу 

– оператору виробничої дільниці приватного акціонер-
ного товариства “Шепетівський цукровий комбінат” 

 

ТАРАСЮКУ  
Валерію Григоровичу 

– голові правління приватного акціонерного товариства 
“Полонський хлібзавод” 

 

ЧОРНОМОРЕЦЬ  
Галині Яківні 

– інженер-технологу І категорії філії публічного акціо-
нерного товариства державної продовольчо-зернової 
корпорації України “Богданівецький комбінат хлібо-
продуктів”, Хмельницький район 

 

ЧОРНОМУ  
Віталію Олександровичу 

– заступнику директора технічного з виробництва – 
головному технологу солодового заводу приватного 
акціонерного товариства “Оболонь”, смт Чемерівці

  

6) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди 5-ї річниці створення військової частини 
А2300 МАТЕЙЧУКУ Василю Степановичу, старшому лейтенанту, командиру 
інженерно-саперної роти військової частини А2300 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738; 

7) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у вирішення 
проблем соціально-трудової, медичної реабілітації та інтеграції осіб з інва-
лідністю по зору у суспільство та з нагоди Дня білої тростини: 
КІРІКІЩУК 
Ларисі Володимирівні  

– голові обласної організації Українського товариства 
сліпих  

 

ЛЕСЬКОВУ 
Петру Омеляновичу 

– голові Летичівської територіально-первинної органі-
зації Українського товариства сліпих 

 

8) за сумлінну працю, активну громадянську позицію, вагомий особистий 
внесок у соціально-економічний розвиток громади та з нагоди 1023-ї річниці 
заснування міста Полонне: 
БУШМІНУ  
Олександру Сергійовичу

– юристу товариства з обмеженою відповідальністю 
“Майдан-Вильський кар’єр” 

 

ВАТРАСУ  
Анатолію Васильовичу 

– приватному підприємцю, меценату 

 

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення санітарного і епідеміологічного благополуччя населення та з 
нагоди Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби НАРОЖ-
НОМУ Сергію Сергійовичу, головному спеціалісту відділу державного нагляду 
за дотриманням санітарного законодавства Полонського районного управління 
Головного управління Держпродспоживслужби в області.  
 
 
Тимчасово виконувач обов’язків  
голови адміністрації  Володимир КАЛЬНІЧЕНКО 


