
 
 

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 сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня автомобі-
ліста і дорожника: 
БЕЛІНСЬКОГО 
Сергія Анатолійовича 

– заступника начальника автоколони товариства з 
обмеженою відповідальністю “Промтехнтранс” 

 

ВЕЛЬЦ 
Ларису Володимирівну 

– заступника начальника Хмельницької АС-1 товариства 
з обмеженою відповідальністю “Хмельницьктранс” 

 

ВОЗОВИЧА  
Валерія Леонідовича 

– фізичну-особу підприємця, м. Кам’янець-Подільський 

 

ІЩУКА  
Михайла Панасовича 

– інженера І категорії відділу якості, технічного кон-
тролю та нових технологій державного підпри-
ємства “Служба місцевих автодоріг” 

 

КОЗИНЕЦЬ  
Тетяну Михайлівну 

– інженера І категорії тендерно-договірного відділу 
державного підприємства “Служба місцевих авто-
доріг”

 

ЛАЗАРКЕВИЧА  
Юрія Едуардовича 

– провідного інженера відділу з ремонту та експлуа-
таційного утримання доріг та штучних споруд дер-
жавного підприємства “Служба місцевих автодоріг”

 

ЛІТНІЦЬКУ 
Надію Григорівну 

– заступника генерального директора – начальника від-
ділу автостанційного обслуговування товариства з об-
меженою відповідальністю “Хмельницьктранс”
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МАЗУРА 
Вадима Вікторовича 

– фізичну-особу підприємця, с. Бережанка Хмельниць-
кого району 

 

РЕВЮК  
Ольгу Ігорівну 

– заступника начальника відділу з ремонту та експлуа-
таційного утримання доріг та штучних споруд дер-
жавного підприємства “Служба місцевих автодоріг”

 

СУХОДОЛЬСЬКОГО  
Якова Анатолійовича 

– водія автотранспортних засобів Хмельницького 
комунального підприємства “Електротранс” 

 

ШИЯНА 
Андрія Михайловича 

– водія фізичної особи-підприємця Мостовий С.С., 
с. Чорниводи Городоцького району 

 

2) за вагомий особистий внесок у розвиток паперово-картонного вироб-
ництва, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників 
целюлозно-паперової промисловості СУКАЧА Володимира Семеновича, стар-
шого машиніста папероробної машини паперово-картонного виробництва № 1 
товариства з обмеженою відповідальністю “Понінківська картонно-паперова 
фабрика – Україна”; 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення та 
з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

БЕВЗЮК 
Олену Володимирівну 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу праці та соціальних зв’язків, виконавчої діяль-
ності та кадрової роботи управління соціального за-
хисту населення Деражнянської районної державної 
адміністрації 

 

БЕЛІНСЬКУ  
Зінаїду Володимирівну 

– заступника начальника відділу з питань перерахунків 
пенсій № 15 управління застосування пенсійного 
законодавства Головного управління Пенсійного 
фонду України в області

 

БЕЛЬСЬКУ  
Ольгу Вікторівну 

– головного спеціаліста відділу фінансів та бухгал-
терського обліку управління фінансів, організації 
роботи стаціонарних установ та господарської діяль-
ності Департаменту соціального захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

БРИГІДУ 
Людмилу Миколаївну 

– соціального робітника Летичівського територіаль-
ного центру соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг)

 

ВАНДОЛЯК  
Валентину Антонівну 

– заступника начальника відділу надання соціальних 
послуг Городоцької районної філії обласного центру 
зайнятості

 

ВОЛОЩУК  
Людмилу Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу супроводження інфор-
маційних систем та електронних реєстрів № 4 управ-
ління інформаційних систем та електронних реєстрів 
Головного управління Пенсійного фонду України в 
області

 

ГРИГОРЧУК  
Оксану Іванівну 

– заступника директора обласного центру соціально-
психологічної реабілітації 
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ДИКУ  
Валентину Анатоліївну 

– завідувача сектору опіки, піклування, усиновлення 
та сімейних форм виховання служби у справах дітей 
Хмельницької районної державної адміністрації

 

ДОВГАЛЬ  
Ольгу Володимирівну 

– практичного психолога обласного центру соціально-
психологічної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 

 

ЗАЙОНЦ  
Тетяну Юріївну 

– заступника начальника відділу – заступника голов-
ного бухгалтера відділу бухгалтерського обліку та 
звітності управління виконавчої дирекції Фонду со-
ціального страхування України в області 

 

ЗАХАРОВУ 
Ірину Олександрівну 

– соціального працівника ІІ категорії відділення соці-
альної допомоги вдома Городоцького районного тери-
торіального центру соціального обслуговування (на-
дання соціальних послуг)

 

ІВАНОВА 
Анатолія Ілліча 

– директора обласного центру соціально-психологіч-
ної реабілітації дітей “Щасливе дитинство” 

 

ІВАСЬКЕВИЧ 
Віту Іванівну 

– вчителя-реабілітолога комунального закладу “Ярмо-
линецький районний центр соціальної реабілітації 
дітей-інвалідів”

 

ІЛЬЧЕНКО 
Оксану Дмитрівну 

– комірника Новосинявсього будинку-інтернату для 
громадян похилого віку та інвалідів  

 

КАНЮКУ  
Миколу Васильовича 

– завідувача сектору контролю за додержанням зако-
нодавства з питань пенсійного забезпечення військо-
вослужбовців та деяких інших категорій громадян 
управління застосування пенсійного законодавства 
Головного управління Пенсійного фонду України в 
області

 

КОМАРИНСЬКОГО  
Сергія Івановича 

– головного спеціаліста відділу з питань персоналу та 
правового забезпечення управління соціального за-
хисту пільгових категорій громадян та з питань 
персоналу Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

КУРЯТНІКА  
Олександра Григоровича

– головного спеціаліста служби у справах дітей Ярмо-
линецької районної державної адміністрації 

 

ЛАВРЕНТІВА  
Вадима Івановича 

– начальника Хмельницького міського відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в області 

 

ЛУЧКОВА  
Віталія Антоновича 

– директора Хмельницького районного центру соці-
альних служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

МАРТИНОВИЧ 
Ларису Іванівну 

– заступника начальника управління соціального за-
хисту населення Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації

 

ОШКАЛО  
Софію Олександрівну 

– головного спеціаліста сектору бухгалтерського об-
ліку та фінансових питань Кам’янець-Подільського 
відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в області
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РАЧОК 
Світлану Іванівну 

– головного спеціаліста відділу професійної адаптації 
учасників антитерористичної операції/операції Об’єд-
наних сил та альтернативної служби Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації 

 

РОМАНЮК  
Олену Олександрівну 

– начальника управління соціального захисту населен-
ня Дунаєвецької районної державної адміністрації 

 

СЛОБОДЯН  
Аліну Станіславівну 

– директора Кам’янець-Подільської районної філії  об-
ласного центру зайнятості 

 

ТИМОЩУКА  

Федора Степановича 
– лікаря Центру соціально-психологічної реабілітації 

дітей “Подолянчик” 
 

ЧЕРПІТУ  
Григорія Олексійовича 

– директора Центру соціально-психологічної реабілі-
тації дітей “Подолянчик” 

 

ШКУРЕНКА  
Михайла Дмитровича 

– провідного бухгалтера обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді 

 

ЩЕРБАЦЬКУ 
Ларису Василівну 

– завідувача сектору опіки (піклування), усиновлення 
та сімейних форм виховання служби у справах дітей 
Летичівської районної державної адміністрації

 

ЯВОРСЬКУ 
Наталію Володимирівну

– начальника служби у справах дітей Дунаєвецької 
районної державної адміністрації  

  

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми та молоддю та з нагоди 40-річчя з дня народження 
МЕЛЬНИК Наталію Валентинівну, заступника директора – начальника відділу 
методичного забезпечення соціальної роботи обласного центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді; 

5) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

БЕЛІНСЬКОГО  
Сергія Петровича 

– артиста академічного симфонічного оркестру обласної 
філармонії 

 

ГНАТЮК  
Олену Анатоліївну 

– викладача Кам’янець-Подільської міської дитячої шко-
ли мистецтв 

 

ЗАГУРСЬКУ  
Наталію Миколаївну 

– методиста по культурно-дозвіллєвій діяльності Хмель-
ницького районного будинку культури 

 

КОЗАК  
Ольгу Василівну 

– викладача режисерських дисциплін Кам’янець-Поділь-
ського коледжу культури і мистецтв 

 

КОЛОСІНСЬКУ  
Альону Володимирівну 

– директора центру культури і дозвілля “Гармонія” Во-
лочиської міської ради 

 

МАНЧУК  
Наталію Володимирівну

– спеціаліста 1-ї категорії управління культури, туризму 
та інформації Дунаєвецької міської ради 
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МЕДИНСЬКУ  
Валентину Василівну 

– касира-контролера обласної фірми “Кіновідеопрокат” 

 

НИКОНОВУ  
Наталію Вікторівну 

– директора комунального закладу культури “Обласний 
літературно-меморіальний музей М. Островського” 

 

СПЕЦІАЛЬНУ  
Світлану Вікторівну 

– заступника директора Шепетівського районного бу-
динку культури 

  

6) за багаторічну сумлінну працю в галузі лісового господарства області, 
високий професіоналізм, активну громадянську позицію та з нагоди 60-річчя 
від дня народження САПОЖНІКА Віктора Вікторовича, директора державного 
підприємства “Славутське лісове господарство”; 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня 
залізничника: 

КУЧЕРУКА  
Анатолія Михайловича 

– начальника дільниці № 1 колії виробничого підрозділу 
Хмельницька дистанція колії регіональної філії 
“Південно-Західна залізниця” акціонерного товариства 
“Українська залізниця”

 

НІМУ  
Валентину Миколаївну 

– завідувача кімнати відпочинку пасажирів на вокзалі 
виробничого підрозділу вокзал станції Хмельницький 
філії “Пасажирська компанія” акціонерного товариства 
“Українська залізниця” 

  

8) за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і тери-
торіальної цілісності держави, бездоганну службу, високий професіоналізм та з 
нагоди 20-ї річниці Інженерних військ Збройних Сил України: 

БОДНАРА  
Вячеслава Володимировича 

– старшину, інструктора відділення спеціального міну-
вання (розмінування) загону спеціального мінування 
(розмінування) військової частини А2641 

 

ГАВРИЛЮКА 
Олега Петровича  

– підполковника, заступника командира військової час-
тини А2641 

 

ГАВЩУКА 
Валерія Володимировича 

– капітана, начальника служби ракетно-артилерійського 
озброєння військової частини А3631 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738 

 

ГАЛУЩАКА 
Володимира Степановича 

– молодшого сержанта, командира відділення – коман-
дира машини відділення мінних загороджувачів взводу 
інженерних загороджень інженерно-саперної роти війсь-
кової частини А3479 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738

 

ГИЩУКА 
Богдана Васильовича 

– старшого солдата, старшого сапера розмінування – опе-
ратора відділення пошуку та знешкодження (розміну-
вання) саморобних вибухових пристроїв загону по-
шуку та знешкодження (розмінування) саморобних ви-
бухових пристроїв військової частини А2641
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ШТОЛИМА 
Руслана Миколайовича  

– старшого прапорщика, командира взводу матеріаль-
ного забезпечення військової частини А3290 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

   

9) за активну участь у будівництві амбулаторій загальної практики сімей-
ної медицини у сільських населених пунктах Білогірського, Віньковецького, 
Летичівського, Хмельницького і Старосинявського районах та високу якість 
виконання робіт: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ІЗЯСЛАВТРАНСБУД” 

КОНДРАТЮКА  

Михайла Васильовича 
– виконроба товариства з обмеженою відповідальністю 

“Ізяславтрансбуд” 

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва області та 
з нагоди Дня працівників сільського господарства: 

за найвищі показники в галузі сільськогосподарського виробництва: 

І місце – ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ РАЙОН 
 

ІІ місце – ВОЛОЧИСЬКИЙ РАЙОН 
 

ІІІ місце – БІЛОГІРСЬКИЙ РАЙОН 
 

за підсумками роботи у номінаціях: 

“Краще сільськогосподарське підприємство в галузі рослинництва”: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“АГРОФІРМА “ОБРІЙ”,  
с. Голосків Летичівського району 

“Краще сільськогосподарське підприємство по виробництву 
овочевої продукції”: 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АВС –  АГРО”, 
с. Кугаївці Чемеровецького району 

“Краще сільськогосподарське підприємство по виробництву  
плодово-ягідної продукції”: 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ТОВАРИСТВА З 

ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ЗОРЯ”,  
с. Подільське Кам’янець-Подільського району 

“Краще сільськогосподарське підприємство в галузі тваринництва”: 

КОЛЕКТИВ ФЕРМЕРСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА “МАЇСС”, 
с. Копистин Хмельницького району 

“Краще фермерське господарство”: 

КОЛЕКТИВ СЕЛЯНСЬКОГО (ФЕРМЕРСЬКОГО) ГОСПОДАРСТВА “ПОДІЛЛЯ”, 
смт Стара Синява 
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“Краще багатофункціональне господарство”: 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “АГРАРНА КОМПАНІЯ 2004”, 
с. Попівці Волочиського району 

“Краща сімейна ферма”: 

СІМЕЙНА ФЕРМА “МОЛОЧНІ РІКИ”, 
с. Довжки Славутського району 

“Кращий кооператив”: 

КОЛЕКТИВ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОГО ОБСЛУГОВУЮЧОГО 

КООПЕРАТИВУ “ПЕРСПЕКТИВА ПЛЮС”, 
с. Сивки Білогірського району 

“Краще сільськогосподарське підприємство по рівню заробітної плати”: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 

“ХМЕЛЬНИЦЬК-МЛИН”, 
с. Розсоша Хмельницького району 

“Краще сільськогосподарське підприємство по рівню орендної плати”: 

КОЛЕКТИВ ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА “КОЧУБІЇВСЬКЕ”, 
с. Кочубіїв Чемеровецького району 

“Краще сільськогосподарське підприємство по збереженню традицій сільської 
громади та розвитку інфраструктури села”: 

КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “СВЯТЕЦЬ”, 
с. Святець Теофіпольського району 

АГАРКОВА  
Миколу Миколайовича 

– голову Ради директорів корпорації “Сварог Вест 
Груп”, м. Шепетівка 

 

БАРАБОЛЮ  
Михайла Яковича 

– голову фермерського господарства “Левада плюс М”, 
смт Білогір’я 

 

ГАЯ  
Ігоря Віталійовича 

– директора приватного підприємства “Калинський 
ключ”, с. Калиня Кам’янець-Подільського району, 
голову Асоціації “Сільськогосподарські товарови-
робники Поділля” 

 

ДЕРЕВАЦЬКОГО  
Ігоря Олеговича  

– начальника економічного відділу товариства з обме-
женою відповідальністю “Волочиськ агро” Агро-
промхолдингу “Астарта-Київ”, м. Волочиськ

 

ІЗБІНСЬКОГО  
Павла Івановича 

– заступника директора з тваринництва товариства з 
обмеженою відповідальністю “Нові аграрні техно-
логії”, с. Олешин Хмельницького району 
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КИРИЛЮКА  
Дмитра Петровича 

– завідувача лабораторії насінництва сільськогоспо-
дарських культур і сучасних технології у рослин-
ництві Хмельницької державної сільськогосподар-
ської дослідної станції Інституту кормів та сільс-
ького господарства Поділля Національної академії 
аграрних наук України, с. Самчики Старокостянти-
нівського району

 

КОВТУНЦЯ  
Володимира Івановича 

– керуючого молочною фермою сільськогосподарського 
виробничого кооперативу “Лабунський”, с. Ново-
лабунь Полонського району 

 

КОЛЕСНИК  
Аліну Мар’янівну 

– головного спеціаліста з виробництва рослинницької 
продукції та розвитку сільських територій відділу 
агропромислового розвитку Городоцької районної 
державної адміністрації

 

КОСТРИБУ  
Юрія Миколайовича 

– голову фермерського господарства “Стожари”, 
с. Ставище Дунаєвецького району 

 

КОСЮКА  
Віктора Єфремовича 

– голову фермерського господарства “Власник”, с  
Миролюбне Старокостянтинівського району 

 

КРАВЧУКА  
Василя Петровича 

– директора сільськогосподарського товариства з об-
меженою відповідальністю “Волиця”, с. Волиця Тео-
фіпольського району 

 

ЛАКТІОНОВА  
Миколу Володимировича 

– директора філії “Птахофабрика “АВІС” приватного 
акціонерного товариства “Агрохолдинг Авангард”, 
с. Гуменці Кам’янець-Подільського району 

 

ЛОХВІЦЬКОГО  
Віктора Васильовича 

– механізатора приватно-орендного підприємства “Ко-
лос”, с. Правдівка Ярмолинецького району 

 

МИКОЛАЙЦЯ  
Олександра Дмитровича 

– голову фермерського господарства “Миколаєць О.Д.”, 
смт Стара Синява 

 

МОВЧАНА  
Богдана Івановича 

– головного спеціаліста відділу організації виробництва 
продукції тваринництва, переробної та харчової проми-
словості Департаменту агропромислового розвитку об-
ласної державної адміністрації 

 

ОЛЕКСІЙЧУКА  
Івана Анатолійовича 

– тракториста-машиніста сільськогосподарського вироб-
ництва товариства з обмеженою відповідальністю “Агро-
фірма-Обрій”, с. Голосків Летичівського району 

 

ПОЛІЩУКА  
Віктора Володимировича

– тракториста сільськогосподарського кооперативу “Ула-
шанівський”, с. Улашанівка Славутського району  

 

ПРИСТУПУ  
Івана Петровича 

– агронома товариства з обмеженою відповідальністю 
“Лани Віньковеччини”, смт Віньківці 

 

СКАЛЬНУ  
Світлану Леонідівну 

– доярку товариства з обмеженою відповідальністю 
“Оболонь Агро”, смт Чемерівці 

 

СЛОБОДЕНЮКА  
Василя Васильовича 

– керівника машинно-тракторного парку товариства з об-
меженою відповідальністю Компанія “Укрелітагро”, 
с. Михнів Ізяславського району 
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СОЛОНІНА  
Сергія Петровича 

– водія паливозаправника (бензовоза) товариства з обме-
женою відповідальністю “Житниця-Поділля”, с. Щибо-
рівка Красилівського району 

 

СУЛИМУ  
Андрія Олександровича 

– майстра машинного доїння сільськогосподарського то-
вариства з обмеженою відповідальністю ім. Шевченка, 
с. Копачівка Деражнянського району 

 

ТИМЦУНИКА  
Володимира Олеговича 

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

  

працівників Подільського державного аграрно-технічного університету: 

ДУГАНЦЯ 
Василя Івановича 

– завідувача кафедри технічного сервісу та інженер-
ного менеджменту  

 

ПАВЕЛЬЧУКА 
Юрія Федоровича 

– доцента кафедри агроінженерії і системотехніки  

 

ПЛАХТІЯ 
Данила Петровича 

– доцента кафедри екології, карантину і захисту рослин 

  

11) за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері вищої 
освіти, визначні досягнення у впровадженні інклюзії у вищій школі Хмельнич-
чини та з нагоди 20-річчя заснування Хмельницького інституту соціальних 
технологій вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини “Україна”: 

ПЕДАГОГІЧНИЙ КОЛЕКТИВ ІНСТИТУТУ 

ПУЧУ  
Володимира Івановича 

– професора кафедри фізичної терапії, ерготерапії, фі-
зичної культури і спорту, заслуженого тренера Ук-
раїни 

 

12) за вагомий особистий внесок у справу національного відродження Ук-
раїни на території області, активну громадянську позицію та з нагоди 70-річчя з 
дня народження ПАНЧУКА Ярослава Михайловича, члена Хмельницької крайо-
вої (обласної) організації Народного Руху України; 

13) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення гідрометео-
рологічною інформацією споживачів та з нагоди 60-річчя від дня народження 
КОМАРИНСЬКУ Раїсу Іванівну, техніка-метеоролога метеорологічної станції 
Ямпіль обласного центру з гідрометеорології; 

14) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня 
працівників радіо, телебачення та зв’язку: 
БІГНЯКА  

Івана Миколайовича 

– інженера (з мобільної роботи) філії публічного акціо-
нерного товариства “Національна суспільна телерадіо-
компанія України” “Хмельницька регіональна ди-
рекція “Поділля-центр”

 

ВОЛОШИНА  
Ігоря Володимировича 

– спецкореспондента приватного підприємства “Горо-
доцький районний телерадіопресцентр” 
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ГАВІНСЬКУ  

Олену Іванівну 
– представника Національної ради України з питань 

телебачення і радіомовлення в області 
 

ЄВТЕМІЯ  
Павла Дмитровича 

– режисера телебачення дочірнього підприємства “Ди-
тяче Телевізійне Агентство” 33 канал, м. Хмель-
ницький 

 

СУЩИНСЬКУ  
Світлану Станіславівну 

– редактора товариства з обмеженою відповідальністю  
телерадіокомпанії “Лотел-СКТБ”, м. Нетішин 

 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня авто-
мобіліста і дорожника працівникам державного підприємства “Служба місце-
вих автодоріг”: 

КОТОВСЬКОМУ  
Юрію Петровичу 

– провідному інженеру відділу якості, технічного 
контролю та нових технологій  

 

МАРТИНЮКУ  
Віктору Петровичу 

– інженеру І категорії відділу якості, технічного 
контролю та нових технологій  

 

2) за вагомий особистий внесок у розвиток паперово-картонного вироб-
ництва, сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня працівників 
целюлозно-паперової промисловості СУКАЧУ Олександру Володимировичу, стар-
шому машиністу папероробної машини паперово-картонного виробництва № 2 
товариства з обмеженою відповідальністю “Понінківська картонно-паперова 
фабрика-Україна”; 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення та 
з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

ВАРУШИЧЕВІЙ  
Анні Станіславівні 

– головному спеціалісту відділу розгляду звернень уп-
равління обслуговування громадян Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області

 

МАКАРОВІЙ  
Оксані Василівні 

– головному спеціалісту відділу контролю за додер-
жанням законодавства з питань пенсійного забезпе-
чення управління застосування пенсійного законо-
давства Головного управління Пенсійного фонду Ук-
раїни в області

 

НОВОСАД  
Аліні Русланівні 

– головному спеціалісту відділу планування та обліку 
персоналу управління по роботі з персоналом Голов-
ного управління Пенсійного фонду України в області

 

РАДЕЦЬКОМУ  
Роману Петровичу 

– провідному інженеру з комп’ютерних систем відділу 
інформаційних систем обласного центру зайнятості 
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САВЧУКУ  
Володимиру Борисовичу 

– провідному фахівцеві з питань зайнятості відділу 
організації працевлаштування населення Шепетів-
ської міськрайонної філії обласного центру зайня-
тості

 

4) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток української культури і мистецтва та з нагоди Всеук-
раїнського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

ДАНИЛЮК  
Людмилі Миколаївні 

– заступнику директора комунального закладу куль-
тури “Хмельницький обласний літературний музей” 

 

ЛУКАШУК  
Валентині Сергіївні 

– заступнику начальника управління – начальнику від-
ділу з питань культури, мистецтва, охорони культур-
ної спадщини та туризму управління культури, націо-
нальностей, релігій та туризму обласної державної 
адміністрації

 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня 
залізничника: 
БАРТКОВІЙ  
Жанні Михайлівні  

– юрисконсульту І категорії виробничого підрозділу 
вокзал станції Хмельницький філії “Пасажирська 
компанія” акціонерного товариства “Українська за-
лізниця”

 

БАСЬКОВУ  
Сергію Володимировичу 

– начальнику дільниці № 3 колії виробничого підроз-
ділу Хмельницька дистанція колії регіональної філії 
“Південно-Західна залізниця” акціонерного това-
риства “Українська залізниця” 

  

6) за бездоганну службу, високий професіоналізм, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди 20-ї річниці Інженерних військ Збройних Сил 
України: 

ЖУРБІ 
Вячеславу Анатолійовичу 

– провідному інженеру відділення спеціальної підго-
товки загону спеціальної підготовки військової час-
тини А2641

 

КАПАЦІЛІ  
Івану Богдановичу 

– капітану, старшому помічнику начальника штабу з 
кадрової і стройової частини військової частини 
А0480 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

КОМІСАРУКУ 
Андрію Михайловичу  

– майору, командиру військової частини А2300 безпо-
середнього підпорядкування військовій частині А2738 

  

7) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 65-річчя 
від дня народження КЛИМЧУКУ Василю Васильовичу, провідному інспектору 
організаційного відділу апарату обласної державної адміністрації; 
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8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва області та 
з нагоди Дня працівників сільського господарства: 

БОРОВИК  
Лесі Анатоліївні 

– головному спеціалісту відділу фінансово-кредит-
ного, кадрового, правового, інформаційного забезпе-
чення та дорадництва управління агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Ярмоли-
нецької районної державної  адміністрації

 

БАС  
Світлані Вікторівні 

– оператору машинного доїння товариства з обмеже-
ною відповідальністю “СК Промінь”, с. Мала Клітна 
Красилівського району

 

БОСАКЕВИЧ  
Галині Борисівні 

– головному зоотехніку товариства з обмеженою від-
повідальністю “Козацька долина 2006”, с. Вихрівка 
Дунаєвецького району 

 

ГЕДЗИШИНУ  
Олександру Петровичу 

– головному бухгалтеру товариства з обмеженою від-
повідальністю “Сільськогосподарське підприємство 
“Агропромтехніка”, с. Розсоша Хмельницького району

 

ГРЕЛІ  
Руслану Володимировичу

– керуючому відділком № 20 товариства з обмеженою 
відповідальністю “Україна 2001”, смт Теофіполь 

 

ЗАМУЛЯКУ  
Михайлу Степановичу 

– водію селянського (фермерського) господарства 
“Поділля”, смт Стара Синява 

 

КЛІПАЦЬКОМУ  
Василю Володимировичу 

– водію фермерського господарства “Агроінвест-
проект – 2005”, с. Велика Шкарівка Шепетівського 
району

 

КИРИЛЮКУ  
Сергію Леонідовичу 

– трактористу товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Сварог-Дністер”, с. Куча Новоушицького району 

 

КОЗАКУ  
Олегу Степановичу 

– трактористу фермерського господарства “Обрій”, 
с. Великий Правутин Славутського району 

 

КОСТЕЦЬКОМУ  
Олександру Леонідовичу

– механізатору товариства з додатковою відповідаль-
ністю “Городоцьке”, м. Городок 

 

КРИЖАНІВСЬКОМУ  
Роману Борисовичу 

– старшому менеджеру блоку Дунаївці товариства з 
обмеженою відповідальністю “Мрія Фармінг Поділ-
ля”, смт Чемерівці

 

ЛИСЕНКУ  
Олександру Анатолійовичу 

– заступнику головного інженера машинно-трактор-
ного парку приватного підприємства “Аграрна ком-
панія 2004”, м. Волочиськ

 

ПАВЛИКУ  
Михайлу Володимировичу 

– агроному відділку № 1 філії “Рідний край” приват-
ного акціонерного товариства “Зернопродукт МХП”, 
смт Ямпіль Білогірського району 

 

ПЕТРЕЧЕНКУ  
Миколі Вікторовичу 

– заступнику голови фермерського господарства “Пет-
реченко і К”, с. Старий Остропіль Старокостянтинів-
ського району
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РУЦІНСЬКОМУ  
Анатолію Вікторовичу 

– трактористу-машиністу сільськогосподарського вироб-
ництва сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю “Промінь”, с. Суслівці Ле-
тичівського району

 

СМАРОВИДЛО  
Любові Максимівні 

– бухгалтеру фермерського господарства “Зіньків-
ський край”, с. Зіньків Віньковецького району 

 

СМИЦЬКОМУ  
Анатолію Васильовичу 

– завідувачу складу паливно-мастильних матеріалів, 
водію автотранспортних засобів філії “Кам’янець-
Подільська” товариства з обмеженою відповідаль-
ністю сільськогосподарського підприємства “НІБУ-
ЛОН”, с. Привороття Кам’янець-Подільського району

 

ТИМОСЕВИЧ  
Анні Валеріївні 

– головному спеціалісту відділу агропромислового 
розвитку, екології та природних ресурсів Полонської 
районної державної адміністрації 

 

ФЕДАКУ  
Івану Ігоровичу 

– керуючому відокремленим підрозділом с. Загінці то-
вариства з обмеженою відповідальністю “ГЕРРОМ 
Інвест-Україна”, с. Кальна Деражнянського району 

 

ЦІОСЮ  
Віктору Миколайовичу 

– заступнику директора по тваринництву товариства з 
обмеженою відповідальністю сільськогосподарське 
підприємство “Агрос-Віста”, с. Сахнівці Ізяславського 
району

 

9) за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері вищої 
освіти, визначні досягнення у впровадженні інклюзії у вищій школі Хмель-
ниччини та з нагоди 20-річчя заснування Хмельницького інституту соціальних 
технологій вищого навчального закладу “Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини “Україна”, працівникам інституту: 

КОРАБЛЬОВІЙ 
Олені Олександрівні 

– завідувачу центру соціальної інклюзії 

 

ЛУЦКЕВИЧ 
Наталії Іванівні 

– заступнику директора з навчально-виховної роботи 

 

ШВИДЕНЮК 
Наталії Володимирівні 

 головному бухгалтеру  

 

10) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди Дня 
працівників радіо, телебачення та зв’язку: 

КОЛЕКТИВУ ТЕЛЕКАНАЛУ “ПЕРШИЙ ПОДІЛЬСЬКИЙ”,  
м. Хмельницький  

 

ВАГІНУ  
Сергію Борисовичу 

– головному інженеру товариства з обмеженою відпові-
дальністю Телерадіокомпанії “ЛАЙК ТВ”, м. Шепетівка 

 

ЗОЛОТАРЬОВУ  
Михайлу Володимировичу 

– керівнику напряму розвитку соціальних мереж това-
риства з обмеженою відповідальністю “Продюсер-
ський центр “Ексклюзив”, м. Хмельницький
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КРЕНТОВСЬКІЙ  
Майї Олексіївні 

– керівнику групи планування технічного обслугову-
вання телерадіопрограм творчого виробничого об’єд-
нання “Бюро Телерадіоновин” філії публічного акціо-
нерного товариства “Національна суспільна телерадіо-
компанія України” “Хмельницька регіональна дирек-
ція “Поділля-Центр”

 

МЕЛЬНИК  
Катерині Валеріївні 

– журналісту товариства з обмеженою відповідаль-
ністю телерадіокомпанії “Лотел-СКТБ”, м. Нетішин 

 

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


