
 
 
 
 

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, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу 
зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

БАРАХТЕНКА  
Ігоря Михайловича 

– заступника керівника Старокостянтинівської місцевої 
прокуратури області 

 

ГОТРУ  
Володимира Володимировича 

– начальника відділу організації і процесуального ке-
рівництва досудовим розслідуванням, яке здійсню-
ється слідчими територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому, що поширює свою діяльність на 
Хмельницьку область, прокуратури області

 

ЛУНЬ  
Юлію Анатоліївну 

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

   

2) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 
АНТОНЮКА  
Богдана Володимировича 

– капітана, інспектора відділення контролю загону 
контролю якості проведення робіт з розмінування 
військової частини А2641
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ВОЛКОВСЬКОГО 
Сергія Володимировича 

– начальника відділення військового обліку та броню-
вання сержантів і солдатів запасу Хмельницького 
об’єднаного міського військового комісаріату 

 

ВОЛОЩУКА  
Миколу Володимировича 

– старшого сержанта, інструктора відділення контролю 
загону контролю якості проведення робіт з розміну-
вання військової частини А2641 

 

ГРУЗЕВИЧА 
Віктора Івановича 

– капітана, юрисконсульта військової частини А3013 

 

ДУДЧЕНКА 
Володимира Володимировича

– сержанта, старшого оператора (з інженерної справи) 
командира групи спеціального призначення роти 
спеціального призначення військової частини А0661

 

ІВАНОВА 
Андрія Петровича 

– старшого лейтенанта, начальника служби ракетно-арти-
лерійського озброєння військової частини А4568 безпо-
середнього підпорядкування військовій частині А2738

 

КОВАЛЯ  
Максима Васильовича 

– старшину, старшого інструктора відділення пошуку ви-
бухонебезпечних предметів мінно-пошуковими собакА-
ми мінно-розшукового загону військової частини А2641

 

КОНДРАТЮКА  
Вадима Леонідовича 

– сержанта, сержанта-інструктора відділення інструк-
торів військової частини А0661 

 

КРИВОГО  
Володимира Вікторовича

– підполковника, заступника командира з тилу військо-
вої частини А1884  

 

НЕЛІНА 
Володимира Миколайовича

– лікаря-рентгенолога рентгенологічного відділення 
Хмельницького військового госпіталю 

 

ПРУСА  
Руслана Анатолійовича 

– молодшого лейтенанта, командира взводу загороджень 
роти загороджень військової частини А3631 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

РОЗУМНОГО 
Олександра Леонідовича

– старшину, командира взводу спеціальних машин 
автомобільної роти військової частини А0553 

 

РЯБОВА 
Віктора Миколайовича 

– майора, офіцера режимної служби Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку  

 

ПОЛУХІНА 
Максима Леонідовича 

– майора, старшого офіцера відділу територіальної 
оборони обласного військового комісаріату  

 

СЕНЬКОВУ  

Альону Віталіївну 
– старшого солдата, начальника бібліотеки 15 гарнізон-

ного будинку офіцерів 
 

ХВАЛЬКА  
Сергія Степановича 

– начальника штабу – першого заступника командира 
ескадрильї дистанційно-керованих літальних апара-
тів (ВР-3) військової частини А3808 

 

3) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня працівників суду: 

ГУЦАЛЮК  
Людмилу Леонідівну 

– головного спеціаліста відділу планово-фінансової діяль-
ності, бухгалтерського обліку та звітності Хмельниць-
кого апеляційного суду
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ЖОЛОБАЙЛО  
Олену Володимирівну 

– заступника керівника апарату Городоцького район-
ного суду 

 

КУЗЬМУКА  
Миколу Леонідовича 

– помічника судді Білогірського районного суду 

 

МЕДВІДЬ  
Марину Володимирівну

– секретаря судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

НЕЗБЖИЦЬКУ  
Майю Анатоліївну 

– старшого секретаря Славутського міськрайонного 
суду 

 

ПОБЕРЕЖНУ  
Ірину Володимирівну 

– помічника судді Віньковецького районного суду 

 

ПОЛУШКІНА 
Андрія Вікторовича 

– начальника відділу служби судових розпорядників 
господарського суду області 

 

ШЕВЧУК  
Юлію Григорівну 

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

 

4) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди 4-ї річниці створення військових частин 
А2738 та А3479: 
ОСАДЧУК  

Ірину Геннадіївну 
– старшого солдата, діловода технічної частини війсь-

кової частини А2738 
 

РИБАКА  
Тараса Валерійовича 

– старшого солдата, командира інженерно-саперного 
відділення інженерно-саперного взводу інженерно-
саперної роти військової частини А3479 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

САБАДАША  
Сергія Анатолійовича 

– молодшого сержанта, командира відділення розби-
рально-складальних робіт ремонтного взводу авто-
мобільної техніки ремонтної роти військової час-
тини А2738

 

ЧУГАЄВА  
Андрія Сергійовича 

– старшого солдата, електрика-дизеліста інформацій-
но-телекомунікаційного вузла зв’язку військової 
частини А2738

  

5) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників статистики працівників Головного управління 
статистики в області: 

БЛАЖКО 
Лідію Петрівну 

– головного спеціаліста-економіста відділу аналізу 
даних статистики торгівлі та послуг 

 

НОВОЖІЛОВУ 
Надію Олександрівну 

– головного спеціаліста-економіста відділу аналізу 
даних статистики виробництва 
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6) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

ГАВРИЛЮКА  
Петра Петровича 

– електромонтера з ремонту повітряних ліній електро-
передачі 5-го розряду Хмельницької дільниці експлуа-
тації ПЛ Департаменту ліній електропередачі відокрем-
леного підрозділу “Південно-західна електроенергетич-
на система” приватного акціонерного товариства “На-
ціональна енергетична компанія “Укренерго”

 

ЗЕЛІНСЬКОГО 
Віктора Володимировича  

– електромонтера оперативно-виїзної бригади Старо-
синявського району електричних мереж акціонер-
ного товариства “Хмельницькобленерго”

 

ЗЮБРІЯ 
Володимира Михайловича  

– інженера 1-ї категорії служби засобів диспетчер-
сько-технологічного керування Департаменту висо-
ковольтних мереж акціонерного товариства “Хмель-
ницькобленерго”

  

7) за бездоганну і сумлінну службу, високий професіоналізм, здійснення 
своєчасного і ефективного досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень та з нагоди річниці створення Державного бюро розслідувань праців-
ників територіального управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Хмельницькому: 
БОБИКА  
Василя Олександровича

– слідчого третього слідчого відділу (відділу з розслі-
дування військових злочинів) 

 

ДОБРОВОЛЬСЬКОГО  
Віталія Віталійовича 

– слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)

 

ДОМОСІЛЕЦЬКОГО  
Андрія Івановича 

– слідчого третього слідчого відділу (відділу з розслі-
дування військових злочинів) 

 

ЄРЕМЧУКА  
Валентина Сергійовича 

– заступника начальника першого слідчого відділу 
(відділу з розслідування злочинів у сфері службової 
діяльності та корупції)

 

ЗАХАРЦЯ  
Олександра Володимировича 

– слідчого першого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)

 

ЛОГІНА  
Романа Ілліча 

– слідчого першого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)

 

МАЗУРА  
Вадима Вікторовича 

– слідчого першого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)

 

НЕВМЕРЖИЦЬКОГО  
Максима Івановича 

– слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)

 

ПОГОДИЦЬКОГО  
Юрія Володимировича 

– слідчого другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)
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8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

БОГУЦЬКУ  
Наталію Станіславівну 

– начальника відділу фінансово-господарського забез-
печення виконавчого апарату обласної ради 

 

ГАВРИЛОВСЬКОГО  
Олександра Миколайовича 

– завідувача відділу сприяння діяльності депутатів 
виконавчого комітету Старокостянтинівської міської 
ради

 

ГЛАДУНЯКА  
Івана Васильовича 

– депутата обласної ради 

 

ЗЕЛЕНКО 
Тетяну Іванівну 

– заступника керівника виконавчого апарату обласної 
ради, депутата обласної ради 

 

ІВАЩУКА  
Сергія Петровича 

– депутата обласної ради 

 

КОГУТА  
Сергія Анатолійовича 

– Солобковецького сільського голову Ярмолинець-
кого району 

 

МЕДВЕДЮК  
Маргариту Іванівну 

– Ганнопільського сільського голову Славутського 
району 

 

МОЦНОГО  
Миколу Івановича 

– депутата обласної ради 

 

НІВ’ЄВСЬКОГО  
Володимира Віталійовича

– Женишковецького сільського голову Віньковець-
кого району 

 

ОХРИМЧУК  
Оксану Михайлівну 

– директора Фонду комунального майна міста Нетішин 

 

ПОВОРОЗНИКА  
Володимира Васильовича

– депутата обласної ради 

 

ПОЛІЩУК  
Валентину Миколаївну 

– керуючого справами виконавчого апарату обласної 
ради 

 

ПРИСЯЖНОГО  
Володимира Броніславовича

– депутата обласної ради 

 

СМАЛЯ  
Юрія Валентиновича 

– депутата обласної ради 

 

ТИМЧУКА  
Анатолія Сергійовича 

– Староушицького селищного голову Кам’янець-По-
дільського району 

 

ФРІДМАНА  
Артура Давидовича 

– депутата обласної ради 

 

ШРЕЙДЕРА  
Олександра Васильовича

– Новосільського сільського голову Ізяславського 
району 
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9)  за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
невичерпний оптимізм, щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Між-
народного дня волонтера: 

БАУРІНА 
Олександра Євгеновича

– волонтера громадської організації “Два крила”, 
м. Хмельницький 

 

ВАСИЛИШИНА 
Олександра Петровича 

– члена обласного координаційного центру допо-
моги учасникам та ветеранам АТО, приватного 
підприємця, засновника і директора ТСК-ринок 
“Оптовик” по вулиці Геологів у м. Хмельницький

 

ВОЙТКА 
Олександра Миколайовича

– волонтера, м. Хмельницький 

 

ДУНАЄВСЬКУ  

Катерину Русланівну 
– студентку 5-го курсу Хмельницького національ-

ного університету 
 

ЛОКАЗЮК 
Світлану Леонідівну 

– співвласницю мережі магазин-пекарня “Витри-
беньки від куми”, м. Хмельницький 

 

МАШТАЛЕРА  
Володимира Віталійовича

– начальника філії Хмельницького обласного управ-
ління акціонерного товариства “Ощадбанк” 

 

МІРАКІНА 
Василя Васильовича  

– волонтера, м. Хмельницький 

 

ПОВАР  
Тетяну Іванівну 

– сержанта військової частини А4239, волонтера 
громадської організації “Творча сотня “Рух до пе-
ремоги”

 

ПРИСЯЖНОГО 
Сергія Володимировича 

– методиста відділу маркетингу та креативних ін-
дустрій обласного науково-методичного центру 
культури і мистецтва, волонтера благодійного 
фонду “БОНУМ”, м. Хмельницький 

 

СЕЛЬСЬКУ 
Олесю Михайлівну 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ 
НАЦІЇ”, м. Хмельницький 

 

СИРОТУ 
Марину Опанасіївну 

– співвласницю мережі магазин-пекарня “Витри-
беньки від куми”, м. Хмельницький 

  

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у соціально-економічний розвиток району та з нагоди 55-річчя 
від дня народження ГНАТЮК Людмилу Григорівну, заступника голови Старо-
костянтинівської районної державної адміністрації; 

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток культури та народного мистецтва області та з нагоди 80-річчя 
від дня створення обласного науково-методичного центру культури і мис-
тецтва: 
НАВРОЦЬКУ  
Людмилу Цезаріївну 

– методиста навчально-методичного відділу мистецьких 
навчальних закладів та підвищення кваліфікації 

 

ПЕТРОВУ  
Валентину Борисівну 

– провідного методиста відділу науково-методичної 
роботи та народної творчості 
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12) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок 
у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 27-ї річниці заснування 
Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького працівників академії: 

ГОРБАЧОВА  
Олександра Миколайовича

– полковника, старшого викладача кафедри вогневої та 
тактико-спеціальної підготовки  

 

ЛАЗОРЕНКА  
Олександра Васильовича

– підполковника, доцента кафедри тактики прикордон-
ної служби 

 

МОТУ  
Андрія Федоровича 

– полковника юстиції, професора кафедри конститу-
ційного, адміністративного та міжнародного права 

 

13) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасників ліквідації наслідків аварії: 
АНТОНЮКА  
Володимира Ілліча 

– м. Кам’янець-Подільський 

 

БІЛЯВСЬКОГО 
Вільгельма Миколайовича

– м. Полонне 

 

ГРИНИКА 
Михайла Юхимовича 

– м. Хмельницький 

 

ЗАЄЦЬ 
Валентину Володимирівну 

– члена Ради Віньковецької районної громадської орга-
нізації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 

 

КАРП’ЮКА  
Василя Івановича 

– капітана служби цивільного захисту у відставці, ко-
лишнього командира відділення 2-ї самостійної дер-
жавної пожежної частини м. Хмельницький

 

КОЛЕСНИКА  
Василя Семеновича 

– м. Шепетівка 

 

КОСТЮКА 
Віктора Івановича 

– м. Хмельницький 

 

НАДВІРНЯК  
Ніну Олександрівну 

– м. Дунаївці

 

НОВОСАДА 
Володимира Григоровича  

– голову Волочиської районної громадської організації 
Всеукраїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

СТАТИЧНЮК 
Марію Іванівну 

– члена Кам’янець-Подільської районної спілки громад-
ської організації Всеукраїнської громадської органі-
зації інвалідів “Союз Чорнобиль України”

 

ТКАЧЕНКА 
Олександра Івановича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

ТЮТЮННИКА 
Миколу Михайловича  

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 
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14) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, широку 
популяризацію архівних документів та з нагоди Дня працівників архівних 
установ КОРЧ Тетяну Миколаївну, головного архівіста відділу організаційно-
аналітичної роботи Державного архіву області; 

15) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, мужність, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і 
правопорядку на території Хмельницької області та з нагоди четвертої річниці з 
дня роботи управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної 
поліції працівників управління: 
КАНЮКУ  
Миколу Миколайовича 

– старшого лейтенанта поліції, заступника начальника 
відділу чергової служби 

 

ЛЕЖНЮКА  
Ігоря Васильовича 

– майора поліції, начальника відділу розшуку та опра-
цювання матеріалів дорожньо-транспортних пригод 

 

ЛИНЮКА  
Володимира Олексійовича

– старшого лейтенанта поліції, юрисконсульта сек-
тору правового забезпечення 

   

16) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у справу забезпечення спо-
живачів гідрометеорологічною інформацією та з нагоди 60-річчя від дня народ-
ження СМОЛІЯ Юрія Миколайовича, інженера з радіонавігації і радіолокації       
І-ї категорії Об’єднаної гідрометеорологічної станції Хмельницький обласного 
центру з гідрометеорології; 

17) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня військової частини А0553: 
ДЕНИСЮКА 
Олексія Володимировича

– капітана, начальника зв’язку 3-го загону спеціального 
призначення  

 

ДЗЮБЮКА 
Владислава Олексійовича

– старшого сержанта, головного сержанта автотранс-
портного взводу автомобільної роти 

   

18) за значний особистий внесок у розвиток національної освіти, підго-
товку кваліфікованих фахівців, багаторічну плідну педагогічну діяльність висо-
кий професіоналізм та з нагоди 70-річчя від дня народження СКИБУ Миколу 
Єгоровича, ректора Хмельницького національного університету, доктора тех-
нічних наук, професора; 

19) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
ветеранського руху, патріотичне виховання молоді та з нагоди 10-ї звітно-
виборної конференції обласної організації ветеранів: 

КОЦЮБУ 
Петра Степановича 

– ветерана праці, голову ради Ярмолинецької районної 
організації ветеранів 

 

МОМОТА  
Івана Івановича 

– учасника локальних війн, голову ради первинної 
організації ветеранів села Кузьмин Красилівського 
району
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РУДЯ  
Анатолія Володимировича

– ветерана праці, голову первинної організації Поділь-
ського державного аграрно-технічного університету  

 

ШАХРАЙ 
Клавдію Іванівну 

– ветерана праці, дитину війни, члена президії Старо-
костянтинівської райміської ради ветеранів 

 

20) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, бездоганну службу та з нагоди 28-ї річниці Урядового фельд’єгерського 
зв’язку України: 

 

РОЗГОНА 
Сергія Вікторовича 

– підполковника, заступника начальника відділу уря-
дового фельд’єгерського зв’язку Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 
в місті Хмельницькому

 

ЮХИМИШЕНА  
Андрія Валерійовича 

– майора, старшого офіцера відділу урядового фельд’є-
герського зв’язку Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України в місті Хмель-
ницькому 

   

21) за вагомі особисті досягнення у справі розвитку науки, культури, 
мистецтва, фізичної культури і спорту, соціальної, громадської та військової 
сфери переможців у номінаціях: 

“За наукові досягнення”: 

ДЯДЮКА  
Антона Віталійовича 

– учня 11 класу Хмельницького колегіуму імені 
В. Козубняка 

 

ІШМУРАТОВА  
Нікіту Азатовича 

– учня 11 класу Славутського навчально-виховного 
комплексу “Спеціалізована школа І-ІІІ ступенів, 
ліцей “Успіх”

 

КОПАЙГОРОДСЬКУ 
Дар’ю Леонідівну 

– ученицю 11 класу Старокостянтинівського ліцею 
імені М.С. Рудяка 

 

МАКАРЕЦЬ 
Аліну Олександрівну 

– ученицю 10 класу Красилівського навчально-ви-
ховного комплексу “Гімназія та загальноосвітня 
школа І ступеня”

 

РУДИК 
Аліну Романівну 

– ученицю 11 класу Хмельницького навчально-ви-
ховного комплексу № 10 

 

СІКОМАСА 
Андрія Юрійовича 

– ліцеїста 11 класу математичного профілю Хмель-
ницького спеціалізованого ліцею-інтернату поглиб-
леної підготовки в галузі науки 

 

“За творчі досягнення”: 

ВОЗНУ 
Єлизавету Юріївну 

– ученицю 10 класу Красилівської школи мистецтв 
класу бандури 

 

ЗУБАР 
Анастасію Вікторівну 

– солістку Народного естрадно-хорового колективу 
“Проскурівський модерн” 

 

САВИЦЬКУ 
Ольгу Володимирівну 

– художника-оформлювача ігрових ляльок Хмель-
ницького академічного обласного театру ляльок 
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СЛЄСАР 
Мирославу Василівну 

– солістку-інструменталістку та концертмейстера з 
класу вокалу академічного ансамблю пісні і танцю 
“Козаки Поділля” обласної філармонії 

 

“За особисту мужність”: 

ЗАГОРУЯ 
Назара Анатолійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, по-
жежного рятувальника 1-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини 1-го державно-рятувального загону 
Головного управління ДСНС України в області 

 

“За внесок у розвиток молодіжного руху”: 

БРИЛЮКА 
Василя Петровича 

– студента 3-А курсу спеціальності “стоматологія 
ортопедична” Шепетівського медичного коледжу  

 

КАРПОВУ 
Олену Валеріївну 

– студентку групи ФУМ-19-1 факультету інженерної 
механіки Хмельницького національного універ-
ситету 

 

ПРОЦУНА 
Олександра Юрійовича 

– члена Всеукраїнської молодіжної громадської орга-
нізації Національної скаутської організації “Пласт” 

 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у справу 
зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 

КОВАЛЬЧУК  
Світлані Миколаївні 

– прокурору відділу процесуального керівництва при 
провадженні досудового розслідування територіаль-
ними органами поліції та підтримання державного 
обвинувачення управління нагляду у кримінальному 
провадженні прокуратури області 

 

КОЖЕН  
Галині Анатоліївні 

– головному спеціалісту відділу інформаційних техно-
логій прокуратури області 

 

РУДЕНЬКІЙ  
Ірині Олександрівні 

– прокурору Шепетівської місцевої прокуратури об-
ласті 

 
 
 

  

2) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 
ВОЛОШИНУ  
Валерію Володимировичу 

– сержанту, командиру навчального взводу – викла-
дачу навчальної роти навчального батальйону війсь-
кової частини А1884

 

ГЕЙМАЛУ  
Сергію Михайловичу 

– завідувачу сховища роти матеріального забезпе-
чення військової частини А2738 

 

ГОРБАЧОВІЙ 
Ірині Ігорівні 

– молодшому сержанту, сержанту – менеджеру відді-
лення персоналу штабу Хмельницького зонального 
відділу Військової служби правопорядку 
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ЗАВАЛЬНЮКУ  
Руслану Володимировичу 

– старшому сержанту, командиру відділення техніч-
ного обслуговування автомобільної техніки військо-
вої частини А3290 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

 

ЛІВЧИНСЬКОМУ 
Олегу Володимировичу 

– капітану, офіцеру – інспектору відділення військової 
інспекції безпеки дорожнього руху Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку 

 

МАЛИЩУК  
Оксані Миколаївні 

– старшому солдату, діловоду технічної частини 
військової частини А1884 

 

НІЖЕНЬЦЮ 
Анатолію Анатолійовичу 

– солдату, саперу розмінування відділення знищення 
(розмінування) вибухонебезпечних предметів загону 
знищення (розмінування) вибухонебезпечних пред-
метів військової частини А2641 

 

СЕМЕНЮКУ 
Дмитру Володимировичу

– лейтенанту, офіцеру відділення оперативних черго-
вих обласного військового комісаріату 

 

ТРИШНЕВСЬКОМУ  
Анатолію Михайловичу 

– сержанту, командиру відділення загороджень взво-
ду загороджень роти загороджень військової части-
ни А0480 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738

 

ЯВНОМУ  
Сергію Михайловичу 

– солдату, оператору відділення охорони взводу охо-
рони військової частини А0661 

   
 

3) 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 працівникам податкової міліції Го-
ловного управління ДФС в області: 
ГАМОЛОВУ 
Андрію Володимировичу

– підполковнику податкової міліції, завідувачу сектору 
активних заходів оперативного управління  

 

ПОХАЛЮКУ 
Валерію Олександровичу 

– майору податкової міліції, старшому інспектору з 
особливих доручень сектору активних заходів опера-
тивного управління 

   
 

4) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження: 
БЕВЗ  
Вірі Семенівні 

– учасниці Другої світової війни, жительці с. Чорни-
води Городоцького району 

 

ГУБІЦЬКІЙ 
Ганні Феодосіївні 

– учасниці Другої світової війни, жительці м. Деражня

 

ЮРКЕВИЧ  
Марії Демидівні 

– учасниці Другої світової війни, жительці с. Мухарів 
Славутського району 
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5) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня працівників суду: 

 

БАХАМЕНТ  
Наталії Петрівні 

– референту Хмельницького апеляційного суду 

 

КАЛЯНОВІЙ  
Інні Юріївні 

– помічнику голови Дунаєвецького районного суду 

 

ЛУКАШЕНКО  
Наталії Миколаївні 

– експедитору відділу діловодства та обліку звернень гро-
мадян – канцелярії Хмельницького апеляційного суду 

 

ОЛЕНИЧ  
Юлії Володимирівні 

– помічнику судді Нетішинського міського суду 

 

ПРОЦЮК  
Наталії Василівні 

– помічнику судді Старокостянтинівського районного 
суду 

 

УСТІНОВІЙ 
Анастасії Петрівні  

– секретарю судового засідання господарського суду 
області  

 

ЦВІГУН 
Олені Валеріївні  

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ЯЦИШИНУ  
Володимиру Тимофійовичу

– помічнику судді Волочиського районного суду 

  

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
багаторічну сумлінну працю та з нагоди Дня працівників статистики БАТЛЯР 
Ганні Сергіївні, головному спеціалісту-економісту відділу по роботі з поста-
чальниками адміністративних даних управління збирання даних статистичних 
спостережень, взаємодії з респондентами та роботи з постачальниками адміні-
стративних даних Головного управління статистики в області; 

7)  за бездоганну і сумлінну службу, високий професіоналізм, здійснення 
своєчасного і ефективного досудового розслідування кримінальних правопору-
шень та з нагоди річниці створення Державного бюро розслідувань працівни-
кам територіального управління Державного бюро розслідувань, розташованого 
у місті Хмельницькому: 
ВОЙТОВИЧ  
Оксані Василівні 

– провідному спеціалісту фінансово-економічного сек-
тору 

 

КУЧЕРУ  
Дмитру Андрійовичу 

– слідчому першого слідчого відділу (відділу з роз-
слідування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)

 

ЛИСЮКУ  
Олександру Івановичу 

– слідчому другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)

 

ПОЗНЯК  
Тетяні Радиславівні 

– слідчій першого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)
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РИВАКУ  
Юрію Романовичу 

– слідчому другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)

 

ШАБАТУРІ  
Максиму Вікторовичу 

– слідчому другого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками право-
охоронних органів, та у сфері правосуддя)

 

ШЕВЛЮЗІ  
Миколі Ігоровичу 

– слідчому першого слідчого відділу (відділу з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності та 
корупції)

 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

КРИГЕРУ  
Олександру Анатолійовичу

– головному спеціалісту загального відділу апарату 
виконавчого комітету Нетішинської міської ради 

 

СТАДНІКУ  
Віктору Петровичу 

– завідувачу відділу оборонно-мобілізаційної, режим-
но-секретної роботи та зв’язку з правоохоронними 
органами виконавчого комітету Старокостянтинів-
ської міської ради, депутату міської ради 

 

9) за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
невичерпний оптимізм, щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжна-
родного дня волонтера: 

КОЛЕКТИВУ СТОМАТОЛОГІЇ “HAPPY DENT”,  
М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

КОЛЕКТИВУ ФОТОСАЛОНУ “ЕКСПРЕС КОНІКА” 
(директор МИЦЮК Василь Васильович),  

М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

РОДИНІ ЗАВОРОТНИХ ОЛЕНІ АНАТОЛІЇВНІ ТА АНДРІЮ МИКОЛАЙОВИЧУ,  
ВОЛОНТЕРАМ, МІСТО ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

КОЛЕКТИВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “ТЕХКОЛОР” 
(директор ПОЛІТИКО Наталія Віталіївна), М. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ СВЯТИТЕЛЯ МИКОЛАЯ АРХИЄПИСКОПА 

МИРЛІКІЙСЬКОГО ЧУДОТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ ПРАВОСЛАВНОЇ 

ЦЕРКВИ СЕЛА ОСТАШКИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
(настоятель протоієрей Іван Васильович КАШАРАБА ) 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ СВЯТОГО МИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦЯ УКРАЇНСЬКОЇ 

ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ СЕЛА ОЛЕШИН ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
(настоятель митрофорний протоієрей ВАСИЛЬ Іванович Беринда) 

РЕЛІГІЙНІЙ ГРОМАДІ (ПАРАФІЇ) ГОСПОДА НАШОГО ІСУСА ХРИСТА, 
ЦАРЯ ВСЕСВІТУ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ РИМСЬКО-

КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ У МІСТІ ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
(настоятель МИКОЛА Дмитрович Лучинський) 



14 
 

ПОНОМАРЬОВУ 
Сергію Вікторовичу 

– генеральному директору товариства з обмеженою 
відповідальністю “Автодім Старокостянтинів” 

 

МАЄВСЬКОМУ 
Вадиму Леонідовичу 

– студенту Житомирського державного університету 
ім. Івана Франка, волонтеру громадської організації 
“Творча сотня “Рух до перемоги” 

 

ТАЛАПЧУК 
Вірі Шалвівній  

– волонтеру громадської організації “Два крила”, м. Хмель-
ницький 

 

ШОБУТИНСЬКІЙ  
Крістіні Павлівні 

– студентці 4-го курсу Хмельницької гуманітарно-
педагогічної академії 

 
 

  

10) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 27-ї річниці засну-
вання Національної академії Державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького працівникам академії: 

ГОРОБЦЮ 
Владиславу Петровичу 

– солдату, курсанту факультету охорони та захисту 
державного кордону 

 

КОВАЛЬСЬКІЙ  
Ірині Едуардівні 

– старшому науковому співробітнику науково-дослід-
ницького відділу 

 
 

  

11) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
аварії на Чорнобильській АЕС та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, учасникам ліквідації наслідків аварії: 
АБРАМОВУ  
Костянтину Васильовичу

– с. Карасиха Білогірського району 

 

ВІЛЬЧИНСЬКОМУ  

В’ячеславу Володимировичу
– м. Хмельницький 

 

ГАПАНЮКУ 
Миколі Миколайовичу 

– члену Ради Полонської районної громадської орга-
нізації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 

 

ЛУНАЧЕВСЬКОМУ  
Віктору Опанасовичу 

– члену Ради Славутської районної громадської орга-
нізації Всеукраїнської громадської організації інва-
лідів “Союз Чорнобиль України” 

 

РОМАНОВУ  
Михайлу Васильовичу 

– капітану служби цивільного захисту у відставці, 
колишньому старшому пожежному 4-ї самостійної 
державної пожежної частини м. Кам’янець-Поділь-
ський

 

12) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня військової частини А0553 співробітни-
кам військової частини 
КОЧМАКУ 
Олексію Олександровичу

– сержанту, командиру відділення 1-ї групи 2-ї роти  
1-го загону спеціального призначення  

 

СМУСЮ 
Михайлу Дмитровичу  

– сержанту, начальнику складу РАО господарчого 
взводу роти забезпечення  
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13) за сумлінну працю, зразкове виконання службових обов’язків, широку 
популяризацію архівних документів та з нагоди Дня працівників архівних уста-
нов ЗАХАРОВУ Юрію Андрійовичу, головному методисту відділу інформаційних 
технологій Державного архіву області; 

14) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у роз-
виток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енергетика: 

ЛАВРЕНЧУКУ 
Віктору Івановичу 

– машиністу автоямобура Красилівського району 
електричних мереж акціонерного товариства “Хмель-
ницькобленерго”

 

СУПРУНУ 
Володимиру Івановичу 

– диспетчеру оперативно-диспетчерської групи Лети-
чівського району електричних мереж акціонерного 
товариства “Хмельницькобленерго” 

   

15) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, мужність, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і 
правопорядку на території Хмельницької області та з нагоди четвертої річниці з 
дня роботи управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної 
поліції працівникам управління: 
АЛЕКСЄЄВУ  
Михайлу Юрійовичу 

– інспектору 2-ї категорії сектору транспортного за-
безпечення 

 

ЗАВАЦЬКІЙ  
Олені Олександрівні 

– сержанту поліції, інспектору роти № 2 батальйону 

 

КУЛІШУ  
Михайлу Сергійовичу 

– молодшому лейтенанту поліції, поліцейському роти 
№ 4 батальйону 

 

ОНИЩУКУ  
Олександру Івановичу 

– старшому лейтенанту поліції, командиру роти № 3 
батальйону 

 
 

  

16) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, бездоганну службу та з нагоди 28-ї річниці Урядового фельд’єгерського 
зв’язку України ВАЛЬЧУКУ Валерію Сергійовичу, капітану, інженеру відділу 
урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України в місті Хмельницькому; 

17) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового виробництва області та з на-
годи 65-річчя від дня народження МАСТІЮ Василю Васильовичу, директору 
товариства з обмеженою відповідальністю “Святець”, с. Святець Теофіполь-
ського району, голові Асоціації сільськогосподарських підприємств області. 
 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


