
 
 
 
 
 

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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг та з 
нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення: 

БАГАЗІЯ  
Олега Григоровича 

– робітника з комплексного прибирання та утримання 
будинків з прилеглими територіями комунального 
підприємства “Управляюча муніципальна компанія 
“Проскурівська” Хмельницької міської ради

 

ВОРОНЕВИЧ  
Ірину Миколаївну 

– дозувальника служби водопровідних споруд міського 
комунального підприємства “Хмельницькводоканал” 

 

МАЧУЛЬСЬКУ  
Наталію Андріївну 

– майстра району теплових мереж № 3 міського кому-
нального підприємства “Хмельницьктеплокомуненерго” 

 

СТАНІСЛАВЧУКА  
Володимира Васильовича

– електрика комунального підприємства Ізяславської 
міської ради “Ізяславводоканал” 

 

ФЕДУНА  
Миколу Михайловича 

– слюсаря аварійно-відновлювальних робіт Волочись-
кого комунального підприємства теплових мереж 
“Тепловик”
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2) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток області, високий професіоналізм, сум-
лінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 

 

ВЕРШКОВУ 
Ірину Володимирівну 

– чергового оперативного відділу оперативного чергу-
вання та забезпечення централізованого оповіщення 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації  

 

ВОЛОЩУК  
Ірину Віталіївну 

– головного спеціаліста Міжрегіонального управління 
Національного агентства України з питань державної 
служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій 
областях 

 

ГЛАВАЦЬКУ  
Антоніну Володимирівну 

– провідного фахівця Філії Донецького національного 
університету імені Василя Стуса “Бізнес-інновацій-
ний центр “ДонНУ-Поділля” 

 

ДМИТРУК  
Віту Петрівну 

– майора поліції, старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах – криміналіста відділу розслідування 
злочинів, скоєних проти життя та здоров’я особи, 
слідчого управління Головного управління Національ-
ної поліції в області

 

ЄВДОЩУК  
Марину Вікторівну 

– старшого солдата, діловода штабу військової частини 
А0480 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

КИТРИШ  
Ольгу Олександрівну 

– старшого солдата, спеціаліста-оператора служби 
охорони державної таємниці військової частини А2300 
безпосереднього підпорядкування військовій частині 
А2738

 

КОВТУНЯК  
Тетяну Володимирівну 

– сержанта, санітарного інструктора медичного пункту 
військової частини А2641 

 

КОЗЛОВСЬКУ 
Ольгу Сергіївну 

– майора поліції, начальника сектору оперативного 
інформування управління інформаційно-аналітичної 
підтримки Головного управління Національної поліції в 
області

 

КРЕЧКО  
Марину Вікторівну 

– лейтенанта, офіцера технічної частини військової час-
тини А3479 безпосереднього підпорядкування військо-
вій частині А2738

 

МАКАРОВСЬКУ  
Марію Миколаївну 

– народну майстриню, учасницю Старосинявського 
підрозділу громадської організації “Об’єднання українок 
“Яворина”

 

ОБЕРТИНСЬКУ 
Олену Ігорівну 

– старшину служби цивільного захисту, диспетчера 
чергової зміни оперативно-координаційного центру 
Головного управління ДСНС України в області

 

ОКОРОЧКОВУ  
Іванну Геннадіївну 

– головного спеціаліста Міжрегіонального управління 
Національного агентства України з питань державної 
служби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій 
областях 
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ПАСІЧНИК 
Ліну Петрівну 

– старшину військової служби за контрактом, старшу 
медичну сестру терапевтичного відділення Хмель-
ницького військового госпіталю  

 

ПАНЧУК 
Інну Володимирівну 

– старшого солдата, діловода відділення тилового за-
безпечення логістики військової частини А0661 

 

ПАЦЕВУ  
Яну Віталіївну 

– молодшого сержанта, командира 3-го відділення 3-го 
стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової 
частини 3053 Національної гвардії України

 

ФЕДОРЧУК  
Галину Миколаївну 

– робітницю хмелебригади Державного підприємства 
дослідного господарства “Пасічна”, с. Пасічна Старо-
синявського району

 

ФУРСОВИЧ  
Ірину Володимирівну 

– молодшого сержанта, помічника начальника військо-
вого наряду 3-го відділення 2-го патрульного взводу 
патрульної роти військової частини 3053 Національ-
ної гвардії України

 

ХМЕЛЮК  
Анастасію Миколаївну 

– старшого сержанта, начальника групи секретного доку-
ментального забезпечення служби охорони держав-
ної таємниці військової частини А3631 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

ЧЕРНАКОВУ  
Ірину Михайлівну 

– старшину, начальника секретно-документального 
забезпечення військової частини А1884 

 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу навчання і виховання студентської молоді, підготовку висококва-
ліфікованих фахівців та з нагоди 50-річчя створення державного навчального 
закладу “Лісоводський професійний аграрний ліцей”: 

ВОЛОС 
Надію Григорівну  

– викладача  

 

ГУТА 
Івана Дмитровича 

– викладача професійно-теоретичної підготовки 

 

ГУТ 
Людмилу Василівну 

– майстра виробничого навчання 

 

ДЯТЛА 
Михайла Васильовича 

– майстра виробничого навчання 

 

МЕДВІДЬ  
Галину Семенівну 

– викладача 

 

МИХАЙЛОВА  
Віктора Івановича 

– майстра виробничого навчання 

 

ХОРОШУНА 
Володимира Васильовича

– викладача професійно-теоретичної підготовки 
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4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, сумлінне 
виконання службових обов’язків та з нагоди 60-річчя від дня народження 
СТРАШНЮК Тетяну Степанівну, прибиральницю службових приміщень відділу 
господарського забезпечення управління фінансово-господарського забезпе-
чення апарату обласної державної адміністрації; 

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підвищення професійної компетентності публічних 
управлінців та з нагоди 50-річчя від дня народження ГАМАН Тетяну Василівну, 
заступника директора Центру перепідготовки та підвищення кваліфікації 
працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, 
державних підприємств, установ і організацій; 

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та вагомий 
особистий внесок у розвиток і зміцнення профспілкового руху області, захист 
соціально-економічних прав та інтересів членів профспілки КРУК Тетяну 
Пилипівну, головного бухгалтера обласної організації профспілки працівників 
освіти і науки України; 

7) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення 
публічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів 
суспільства і держави та з нагоди Дня українського добровольця працівників 
Головного управління Національної поліції в області: 

ПЕРЖЕНИЦЮ 
Андрія Миколайовича 

– лейтенанта поліції, інспектора з автотранспорту 
групи логістики та матеріально-технічного забезпе-
чення роти патрульної служби поліції особливого 
призначення “Богдан”

 

РУДЕНКА 
Ігоря Петровича 

– старшого сержанта поліції, поліцейського-водія 
роти патрульної служби поліції особливого призна-
чення “Богдан”

 

8) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий особистий 
внесок у розвиток театрального мистецтва області та з нагоди Міжнародного дня 
театру КУРМАНОВУ Ларису Станіславівну, артистку драми, провідного майстра сцени 
Хмельницького обласного академічного музично-драматичного театру імені 
М.Старицького, заслужену артистку України; 

9)  за вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди 
28-ї річниці створення Служби безпеки України працівників Управління 
Служби безпеки України в області: 

ДАНИЛЮКА  
Олега Михайловича 

– підполковника  

 

НАУМЕНКА 
Дмитра Анатолійовича 

– майора  

 

СІНТЮКА 
Романа Миколайовича 

– майора 
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10) за вагомий особистий внесок у виконання завдань із забезпечення 

державної безпеки та оборони держави, захисту і охорони життя, прав, свобод і 
законних інтересів громадян, охорони громадського порядку та з нагоди Дня 
Національної гвардії України військовослужбовців військової частини 3053 
Національної гвардії України: 
БОГДАНА  
Віталія Івановича  

– старшого солдата, стрільця 2-го відділення 2-го взводу 
2-ї стрілецької роти 

 

БОНДАРЧУКА 
Костянтина Миколайовича

– прапорщика, сержанта з матеріального забезпечення 2-ї 
стрілецької роти 

 

КОНДРАТЮКА 
Олександра 
Олександровича 

– старшого солдата, старшого стрільця 2-го відділення 2-
го взводу 2-ї стрілецької роти 

 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 
досягнення в службовій діяльності, вагомий особистий внесок у забезпечення 
надійності функціонування мереж і комплексів урядового та спеціального 
зв’язку на території області та у зв’язку із звільненням з військової служби 
МЕЛЬНИЧУКА Сергія Віталійовича, полковника, начальника 3-го відділу 
управління Держспецзв’язку в області; 

12) 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 та з нагоди 6-ї річниці створення 
військової частини А4279, військовослужбовців частини: 

БЕНЮ  
Сергія Володимировича

– прапорщика 

 

КОЦЮБИНСЬКОГО  
Іллю Дем’яновича  

– молодшого сержанта  

 

ЛОГВІНЕНКА 
Василя Юрійовича 

– старшого сержанта

 

ПРИЙМАКА  
Назарія Васильовича 

– лейтенанта 

 

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

1) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу надання населенню житлово-комунальних послуг та з 
нагоди Дня працівників житлово-комунального господарства і побутового 
обслуговування населення: 

ГАЙДАМАШКУ  
Василю Мефодійовичу 

– машиністу автогрейдера комунального підприємства 
Дунаєвецької міської ради “Благоустрій Дунаєвеччини” 
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ДУБОВОМУ  
Володимиру Михайловичу 

– маляру комунального підприємства “Управляюча 
муніципальна компанія “Центральна” Хмельницької 
міської ради

 

ЛУКАШЕНКО  
Любові Володимирівні 

– головному бухгалтеру Старокостянтинівської житлово-
експлуатаційної контори 

 

МАЙСТРУ  
Олегу Миколайовичу 

– землекопу кладовища спеціалізованого комунального 
підприємства “Хмельницька міська ритуальна служба” 

 

СЕМЕНЮК 
Людмилі Іванівні 

– прибиральниці комунального підприємства “Славутське 
житлово-комунальне об’єднання” 

 

2) за вагомий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, високу 
професійну майстерність та з нагоди 90-річчя заснування газети “Життя 
Старокостянтинівщини” КОЛЕКТИВУ ГАЗЕТИ; 

3) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-
технічний, культурно-освітній розвиток області, високий професіоналізм, сум-
лінну працю та з нагоди Міжнародного жіночого дня: 
КАПЛИЧНІЙ  
Анастасії Андріївні 

– солдату,  стрільцю 3‐го  відділення 1‐го  стрілецького 
взводу 2‐ї стрілецької роти військової частини 3053 
Національної гвардії України 

 

МАКОТЕРСЬКІЙ  
Тетяні Валеріївні 

– старшому лейтенанту поліції, дільничному офіцеру 
відділу превенції Хмельницького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області

 

МИСЛОВСЬКІЙ 
Людмилі Григорівні  

– солдату, оператору відділення телекомунікацій 
військової частини А0661 

 

ПЯНКОВСЬКІЙ  
Наталії Георгіївні  

– інженеру відділення оцінки відповідності загону 
(оцінки відповідності та сертифікації) військової 
частини А2641

 

РУТИНІ  
Ірині Володимирівні 

– старшому солдату, діловоду стройової частини від-
ділення персоналу штабу військової частини А2738 

 

СВІДЕРСЬКІЙ  
Марині Костянтинівні 

– старшому солдату, бухгалтеру (1-ї категорії) фінансово-
економічної служби військової частини А2641 

 

СЛОБОДЯН  
Тетяні Анатоліївні  

– старшому солдату, діловоду тилу військової частини 
А3290 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

ТОМЧИШЕНІЙ  
Олені Болеславівні 

– головному спеціалісту відділу матеріального обліку 
управління фінансового забезпечення та бухгал-
терського обліку Головного управління Національної 
поліції в області

 

ЧУБІ 
Ларисі Іванівні 

– прибиральнику службових приміщень відділення 
обслуговування центру забезпечення діяльності Голов-
ного управління ДСНС України в області 

 

ШИШКІНІЙ  
Олесі Русланівні 

– старшому солдату, відповідальному виконавцю служб 
військової частини А2641 
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ЯЦИШИНІЙ  
Лілії Василівні  

– солдату, електрику-механіку автодрому полігону 
військової частини А1884 

 

4) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу навчання і виховання студентської молоді, підготовку висококва-
ліфікованих фахівців та з нагоди 50-річчя створення державного навчального 
закладу “Лісоводський професійний аграрний ліцей”: 

ГАВРИЛЮКУ  
Сергію Михайловичу 

– водію 

 

КОСОВСЬКОМУ 
Віктору Станіславовичу

– комірнику

 

САПРУН  
Майї Андріївні 

– прибиральниці  

 

5)  за вагомий особистий внесок у зміцнення національної безпеки, 
високий професіоналізм, зразкове виконання службового обов’язку та з нагоди 
28-ї річниці створення Служби безпеки України працівникам Управління 
Служби безпеки України в області: 

ВОЙЦИХІВСЬКОМУ  
Віталію Олеговичу  

– капітану  

 

БОРИСЮКУ 
Олександру Васильовичу

– старшому лейтенанту  

 

ЧЕБОТАРЬОВУ  
Дмитру Васильовичу 

– лейтенанту 

 

6) 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: 

БІЛАШУ 
Сергію Петровичу 

– підполковнику податкової міліції, старшому оперу-
повноваженому з особливо важливих справ опе-
ративного управління 

 

БОГОЛЮКУ 
Владиславу Євгеновичу 

– лейтенанту податкової міліції, старшому оперупов-
новаженому з особливо важливих справ оперативного 
управління

7)  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 та з нагоди 6-ї річниці створення 
військової частини А4279, військовослужбовців частини: 
ГУМЕНЮКУ 
Артему Сергійовичу 

– лейтенанту 

 

МОРДАЧУ – лейтенанту 
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Сергію Михайловичу 
 

Куяну  
Василю Степановичу 

– старшому сержанту  

 

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 
 


