
 
 
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 багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, активну 
громадську позицію та з нагоди дня народження:  
ЖУК  
Тетяну Станіславівну 

– генерального директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “Волочиський цегельник” 

 

КОКОШКА  
Василя Степановича 

– колишнього начальника управління економіки та від-
ділу економічного розвитку і торгівлі Волочиської  
районної державної адміністрації 

 

ОСТРОВСЬКУ  
Валентину Михайлівну 

– головного спеціаліста відділу житлово-комунального 
господарства, інфраструктури, енергетики та захисту 
довкілля Волочиської районної державної адміні-
страції

 

2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток підприємства, виробництво якісної, безпечної та 
конкурентоспроможної молочної продукції та з нагоди Всесвітнього дня охо-
рони праці ЯГЛІНСЬКОГО Валерія Станіславовича, директора товариства з обме-
женою відповідальністю “Деражнянський молочний завод”; 

3) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
60-річчя від дня народження ОЛИЦЬКОГО Миколу Васильовича, голову правління 
сільськогосподарського виробничого кооперативу “Лабунський”, с. Новолабунь 
Полонського району; 
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4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток меліорації та водного господарства та з нагоди Дня 
працівників водного господарства ХАРЧУК Наталію Володимирівну, начальника 
відділу з управління інфраструктурою та меліоративного моніторингу Регіональ-
ного офісу водних ресурсів в області; 

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток екологічної сфери та з нагоди 55-річчя від дня 
народження ШИБЕЦЬКУ Валентину Олександрівну, начальника управління оцінки 
впливу на довкілля, регулювання природокористування та моніторингу Департа-
менту природних ресурсів та екології обласної державної адміністрації; 

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у забезпечення охорони навколишнього природного середовища 
області та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища:        
НАЗАРЧУКА  
Сергія Івановича 

– завідувача сектору державного екологічного нагляду 
(контролю) атмосферного повітря – старшого державного 
інспектора з охорони навколишнього природного сере-
довища Хмельницької області 

 

САЄНКА  
Олександра Анатолійовича 

– начальника відділу державного екологічного нагляду 
(контролю) поводження з відходами та небезпечними 
хімічними речовинами – старшого державного інспектора 
з охорони навколишнього природного середовища  
Хмельницької області

 

ТРОЙЧУКА  
Романа Володимировича 

– головного спеціаліста відділу державного екологічного 
нагляду (контролю) природнозаповідного фонду, лісів та 
рослинного світу – державного інспектора з охорони 
навколишнього природного середовища Хмельницької 
області

 

7) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у підготовку високваліфікованих фахівців війсь-
ковослужбовців Національної академії Державної прикордонної служби Ук-
раїни ім. Б. Хмельницького: 
БАЛАГУРА 
Вадима Анатолійовича 

– старшину навчального курсу факультету правоохорон-
ної діяльності, старшого прапорщика 

 

БРАТКА 
Артема Володимировича

– доцента кафедри загальновійськових дисциплін, під-
полковника 

 

ВАКОЛЮК 
Тетяну Володимирівну 

– доцента кафедри англійської мови, працівника 

 

ГОЛОВНЮ 
Сергія Борисовича 

– доцента кафедри транспортних засобів та спеціальної 
техніки, підполковника 

 

МИСИКА 
Анатолія Борисовича 

– професора кафедри національної безпеки (сфери при-
кордонної діяльності) та управління, працівника 
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8) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, 
високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня журналіста: 

КОЛЕКТИВ ДП ДИТЯЧЕ ТЕЛЕВІЗІЙНЕ АГЕНТСТВО “33 КАНАЛ”
 

ВІДДІЛ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ ОПЕРАТОРІВ ТЕЛЕКАНАЛУ  
“ПЕРШИЙ ПОДІЛЬСЬКИЙ”

ВАСИЛИШИНУ  
Людмилу Францівну 

– голову первинної організації Національної спілки жур-
налістів України газети “Подільські вісті” 

 

ГЛЕГУ 
Інну В’ячеславівну 

– начальника сектору комунікації ГУНП в області, чле-
на Національної спілки журналістів України  

 

ЗДИБЕЛЬ  
Юлію Володимирівну 

– відповідального секретаря редакції газети “Подільські 
вісті” 

 

КОМАРОВА 
Олександра Ігоровича 

– інженера комп’ютерної верстки видавничого комп-
лексу тижневика “Пульс”, м. Славута 

 

ПАСТЕРНАК 
Дарію Олександрівну 

– кореспондента газети “Є” 

 

СОПІЛЬНЯКА  
Василя Івановича 

– кореспондента, члена Хмельницької міської органі-
зації Національної спілки журналістів України 

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний осо-
бистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди Дня 
медичного працівника: 

КОЛЕКТИВ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ХМЕЛЬНИЦЬКА 
ІНФЕКЦІЙНА ЛІКАРНЯ” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

КОЛЕКТИВ РЕНТГЕНОЛОГІЧНОГО ВІДДІЛЕННЯ КОМУНАЛЬНОГО 
НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ВОЛОЧИСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА 

РАЙОННА ЛІКАРНЯ”
  

АНАНЬЄВУ 
Надію Олександрівну 

– головного лікаря комунального некомерційного підпри-
ємства “Старосинявський центр первинної медико-сані-
тарної допомоги”

 

БАВРОВСЬКОГО 
Валентина Васильовича 

– завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної 
терапії комунального підприємства “Хмельницька ін-
фекційна лікарня” Хмельницької міської ради

 

БЕЗУХ 
Наталію Іванівну 

– лікаря акушер-гінеколога комунального некомерцій-
ного підприємства “Волочиська центральна районна 
лікарня”

 

БІЛОУС 
Аліну Іванівну 

– старшу сестру медичну кардіологічного відділення ко-
мунального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний госпіталь ветеранів війни” Хмельницької 
обласної ради
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БОРДЮГОВА  
Василя Івановича 

– фельдшера з медицини невідкладних станів Чемеровець-
кої підстанції Кам’янець-Подільської станції екстреної 
медичної допомоги комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” Хмель-
ницької обласної ради

 

ВАВІЛОН 
Наталію Євгенівну 

– завідувача відділенням новоутворень голови та шиї, 
лікаря-отоларинголога – онколога комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький облас-
ний протипухлинний центр” Хмельницької обласної 
ради

 

ВЕНГЕР 
Ларису Федорівну 

– лікаря-епідеміолога відділення організації епідеміологіч-
них досліджень державної установи “Хмельницький 
обласний лабораторний центр Міністерства охорони 
здоров’я України”

 

ВОДЯНОГО 
Олександра Олександровича 

– лікаря загальної практики – сімейного лікаря Олешин-
ської амбулаторії загальної практики – сімейної меди-
цини комунального некомерційного підприємства 
“Центр первинної медичної допомоги Хмельницького  
району”

 

ГАНАХ 
Олену Андріївну 

– фельдшера з медицини невідкладних станів Староси-
нявського пункту Летичівської підстанції Хмельницької 
станції екстреної медичної допомоги комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький обласний 
центр екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф” Хмельницької обласної ради 

 

ГЛАВАЦЬКОГО 
Ярослава Степановича 

– заступника директора державної установи “Хмельниць-
кий обласний лабораторний центр” Міністерства охо-
рони здоров’я  України

 

ГРИЦАЙ 
Аллу Вадимівну 

– завідувача відділенням організації епідеміологічних 
досліджень Кам’янець-Подільського міського міжрайон-
ного відділу державної установи “Хмельницький облас-
ний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України”

 

ГУМЕНЮК  
Аллу Петрівну 

– лікаря загальної практики – сімейного лікаря Горо-
доцької амбулаторії загальної практики – сімейної ме-
дицини комунального некомерційного підприємства 
“Городоцький районний центр первинної медико-
санітарної допомоги”

 

ДЕМЧУКА 
Володимира Миколайовича 

– директора комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний заклад з надання психіатрич-
ної допомоги” Хмельницької обласної ради, с. Скар-
жинці Ярмолинецького району 

 

ДІТКОВСЬКУ 
Марію Володимирівну 

– фельдшера з медицини невідкладних станів Хмель-
ницької станції екстреної медичної допомоги кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельниць-
кий обласний центр екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф” Хмельницької обласної ради
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ДУНЕЦЬ 
Орисю Дмитрівну 

– завідувача гастроентерологічним відділенням комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницька об-
ласна лікарня” Хмельницької обласної ради

 

ІВАСЬКІВ 
Олену Степанівну 

– завідувача відділом імунопрофілактики, інфекційних та 
соціально-узалежнених хвороб комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний центр 
громадського здоров’я” обласної ради 

 

ІВАЩУКА 
Віктора Дмитровича 

– головного лікаря комунального некомерційного підпри-
ємства “Славутська центральна районна лікарня” 

 

КАЛЮЖНУ 
Тетяну Янівну 

– заступника директора комунального некомерційного 
підприємства “Дитячий медичний центр” Кам’янець-
Подільської міської ради

 

КОГУТ  
Надію Михайлівну 

– завідувачку 4-го відділення комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний заклад з 
надання психіатричної допомоги” Хмельницької об-
ласної ради

 

КОСОВСЬКУ 
Тетяну Петрівну 

– заступника директора – начальника управління органі-
зації лікувально-профілактичної роботи та розвитку ме-
дичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації 

 

КОСТАША 
Віктора Михайловича 

– лікаря-анестезіолога відділення детоксикації кому-
нального некомерційного підприємства “Хмельниць-
ка обласна лікарня” Хмельницької обласної ради

 

КОСЯК 
Тетяну Йосипівну 

– сімейного лікаря, завідувача Дашковецькою амбула-
торією загальної практики – сімейної медицини 
комунального некомерційного підприємства “Вінько-
вецький центр первинної медико-санітарної допо-
моги” Віньковецької районної ради 

 

КОЦУРА 
Віктора Ігоровича 

– лікаря-хірурга хірургічного відділення з операційним 
блоком комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
Хмельницької обласної ради 

 

КУЗЬМІНУ 
Валентину Олексіївну 

– завідувача відділенням для лікування дорослих хворих з 
інфекційними ураженнями нервової системи та респі-
раторних вірусних інфекцій комунального підприємства 
“Хмельницька інфекційна лікарня” Хмельницької місь-
кої ради

 

КУРТУ 
Ларису Станіславівну 

– сестру медичну інфекційного відділення боксованого 
для дітей (вірусні інфекції) комунального підприємства 
“Хмельницька інфекційна лікарня” Хмельницької місь-
кої ради

 

ЛУЦЕНКО 
Юлію Володимирівну 

– лікаря-педіатра дільничного амбулаторії загальної 
практики – сімейної медицини № 4 комунального під-
приємства “Хмельницький міський центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 1” Хмельницької місь-
кої ради
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МАКАРЧУК 
Лілію Володимирівну 

– завідувача амбулаторії, лікаря загальної практики – 
сімейного лікаря амбулаторії загальної практики – сі-
мейної медицини № 1, виконуючу обов’язки заступ-
ника головного лікаря з медичного обслуговування 
населення комунального підприємства “Комунальне 
некомерційне підприємство Шепетівський Центр пер-
винної медико-санітарної допомоги” 

 

МАКОГОНСЬКОГО 
Віталія Миколайовича 

– головного лікаря комунального некомерційного підпри-
ємства “Старосинявська центральна районна лікарня” 

 

МАМАЧУКА 
Миколу Васильовича 

– рентгенлаборанта рентгенологічного кабінету рентгено-
логічного відділення комунального некомерційного під-
приємства “Віньковецька центральна районна лікарня”

 

МАРТЮКА 
Олександра Васильовича 

– лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення комуналь-
ного підприємства “Славутська центральна районна 
лікарня ім. Ф.М. Михайлова” 

 

МАТВІЄВУ 
Оксану Дмитріївну 

– лікаря-нарколога консультативно-діагностичного центру 
комунального некомерційного підприємства Дунаєвець-
кої районної ради “Дунаєвецька центральна районна 
лікарня”

 

МОЦНУ 
Олену Григорівну 

– фельдшера-лаборанта вірусологічної лабораторії дер-
жавної установи “Хмельницький обласний лаборатор-
ний центр Міністерства охорони здоров’я України”

 

НОВОСАДА 
Володимира Григоровича 

– заступника головного лікаря з експертизи тимчасової 
непрацездатності комунального некомерційного під-
приємства “Волочиська центральна районна лікарня”

 

ПІДДУБНУ 
Оксану Вікторівну 

– директора комунального підприємства “Хмельницька 
інфекційна лікарня” Хмельницької міської ради 

 

ПОПОВИЧА 
Валерія Вікторовича 

– завідувача консультативно-діагностичною полікліні-
кою, лікаря-хірурга – онколога комунального неко-
мерційного підприємства “Хмельницький обласний 
протипухлинний центр” Хмельницької обласної ради

 

ПРИГУНОВУ 
Тетяну В’ячеславівну 

– сестру медичну операційну операційного блоку ко-
мунального некомерційного підприємства “Хмель-
ницький обласний протипухлинний центр” Хмель-
ницької обласної ради 

 

ПУХЛЯКОВУ 
Ольгу Олексіївну 

– завідувача центру планування сім’ї обласного перина-
тального центру комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької 
обласної ради

 

П’ЯТНИЦЬКУ 
Тетяну Володимирівну 

– лікаря-онкогінеколога комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний протипухлин-
ний центр” Хмельницької обласної ради, експерта за 
напрямом “Онкологія”

 

РИБАКОВА 
Сергія Олександровича 

– завідувача рентгенологічним відділенням, лікаря-
рентгенолога комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний протипухлинний 
центр” Хмельницької обласної ради 
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САВЧУК 
Валентину Миколаївну 

– головного лікаря комунального некомерційного підпри-
ємства “Шепетівська центральна районна лікарня” 

 

СИВОКОНЮКА 
Валерія Вікторовича 

– завідувача відділенням анестезіології та інтенсивної 
терапії комунального некомерційного підприємства 
“Шепетівська центральна районна лікарня”

 

СИДОРУК  
Галину Яківну 

– завідувача, лікаря загальної практики – сімейного 
лікаря Кременчуківської амбулаторії загальної прак-
тики – сімейної медицини комунального некомерцій-
ного підприємства “Красилівський Центр первинної 
медико-санітарної допомоги” 

 

СТОРОЖУК 
Оксану Анатоліївну 

– лікаря-інфекціоніста дитячого інфекційного відділен-
ня боксованого для дітей комунального підприємства 
“Хмельницька інфекційна лікарня” Хмельницької 
міської ради

 

СУХОДОЛЮ 
Валентину Василівну 

– лікаря-пульмонолога пульмонологічного кабінету 
поліклініки № 1 комунального підприємства “Хмель-
ницький міський лікувально-діагностичний центр” 
Хмельницької міської ради

 

ТКАЧУК 
Тетяну Миколаївну 

– завідувача гінекологічним відділенням, лікаря аку-
шера-гінеколога комунального некомерційного під-
приємства “Перинатальний центр” Кам’янець-По-
дільської міської ради

 

ТРАЙНИЧ 
Галину Ігорівну 

– сестру медичну інфекційного відділення боксованого 
для дітей (кишкові інфекції) комунального підприємства 
“Хмельницька інфекційна лікарня” Хмельницької місь-
кої ради

 

ФЕДІВ 
Наталію Василівну 

– заступника директора з фінансово-економічних та кадро-
вих питань комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницька обласна лікарня” Хмельницької обласної 
ради

 

ФУРМАНА 
Андрія Вавильовича 

– старшого лейтенанта медичної служби, начальника 
отоларингологічного відділення військової частини 
А2339 Хмельницького військового госпіталю

 

ХМІЛЬ  
Тетяну Вікторівну 

– лікаря-анестезіолога комунального некомерційного 
підприємства “Старосинявська центральна районна 
лікарня”

 

ЧЕКМАН 
Надію Миколаївну 

– головну медичну сестру комунального некомерцій-
ного підприємства Дунаєвецької районної ради 
“Дунаєвецька центральна районна лікарня”

 

ЧЕРНЯВСЬКУ  
Тетяну Трохимівну 

– лікаря загальної практики – сімейного лікаря Старо-
синявської амбулаторії загальної практики – сімейної 
медицини комунального некомерційного підпри-
ємства “Старосинявський центр первинної медико-
санітарної допомоги”

 

ЧУХАСЬ 
Наталію Володимирівну 

– лікаря-невропатолога неврологічного відділення кому-
нального некомерційного підприємства “Городоцька 
центральна районна лікарня” 
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ШЕЛАН  
Марію Андріївну 

– лікаря з медицини невідкладних станів відділення 
невідкладної (екстреної) допомоги і анестезіології та 
інтенсивної терапії комунального некомерційного 
підприємства “Старокостянтинівська центральна 
районна лікарня” Старокостянтинівської районної 
ради

 

ЩУКЛУ  
Валентину Олександрівну 

– медичного директора комунального некомерційного 
підприємства Нетішинської міської ради “Спеціалі-
зована медико-санітарна частина м. Нетішин”

 

ЮЗВИШИНУ 
Віту Василівну 

– завідувача кардіологічним відділенням комунального 
підприємства “Хмельницька міська лікарня” Хмель-
ницької міської ради

 

ЮСЬКОВУ 
Ларису Василівну 

– сестру медичну відділення анестезіології та інтенсивної 
терапії комунального підприємства “Хмельницька ін-
фекційна лікарня” Хмельницької міської ради

  

10) за сумлінну працю в системі лісового господарства області, вагомий 
особистий внесок у розвиток та підвищення ефективності лісогосподарського 
виробництва та з нагоди 50-річчя від дня народження ВЕРЕМІЯ Олександра 
Володимировича, начальника технічно-господарської дільниці державного під-
приємства “Славутське лісове господарство”; 

11) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної 
служби: 
БІЛОУС  
Ольгу Ігорівну 

– головного спеціаліста відділу роботи з персоналом 
територіальних структурних підрозділів управління 
персоналом Головного управління Держгеокадастру 
в області 

 

ГЛУПАК  
Анастасію Василівну 

– завідувача сектору кадрової роботи та державної 
служби Територіального управління Державного бю-
ро розслідувань, розташованого у місті Хмельниць-
кому

 

ГРОМСЬКОГО 
Сергія Івановича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу соціального обслуговування громадян управ-
ління соціального захисту населення Волочиської 
районної державної адміністрації 

 

ГУРНУ 
Олену Миколаївну 

– заступника начальника відділу з питань персоналу та 
нагород апарату обласної державної адміністрації 

 

ІВАНЧУКА 
Павла Івановича 

– завідувача сектору з питань оборонної роботи, ци-
вільного захисту населення та взаємодії з право-
охоронними органами Віньковецької районної дер-
жавної адміністрації

 

КОСІДЛО  
Світлану Максимівну 

– завідувача сектору матеріально-технічного забезпе-
чення Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому
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ЛИСКУН  
Лілію Євгенівну 

– завідувача фінансово-економічного сектору, голов-
ного бухгалтера Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

МАГУР  
Ніну Іванівну 

– начальника служби у справах дітей обласної дер-
жавної адміністрації 

 

МАРТИНЮКА 
Віталія Миколайовича 

– начальника відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації

 

МАРУНЯКА 
Вадима Дмитровича 

– начальника управління соціальних гарантій, компен-
сацій, моніторингу пільгового забезпечення та у 
справах сім’ї Департаменту соціального захисту на-
селення обласної державної адміністрації

 

МАТВЄЙЦЕВА  
Леоніда Васильовича 

– завідувача сектору організаційно-адміністративного 
та аналітичного забезпечення Територіального уп-
равління Державного бюро розслідувань, розташова-
ного у місті Хмельницькому 

 

МИРНОГО  
Олександра Борисовича 

– головного спеціаліста відділу лікувально-профілак-
тичної допомоги населенню управління організації 
лікувально-профілактичної роботи та розвитку ме-
дичної допомоги населенню Департаменту охорони 
здоров’я обласної державної адміністрації

 

НАЗАРЧУКА 
Вадима Миколайовича 

– заступника начальника юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

ПУНДУ 
Вадима Дмитровича 

– начальника відділу освіти, молоді та спорту  Горо-
доцької районної державної адміністрації 

 

РАК 
Тетяну Сергіївну 

– головного спеціаліста відділу планування та орга-
нізації заходів цивільного захисту управління з пи-
тань цивільного захисту населення обласної дер-
жавної адміністрації 

 

СЛОБОДЯНА  
Валентина Анатолійовича  

– завідувача сектору з питань оборонної роботи, 
цивільного захисту та взаємодії з правоохоронними 
органами Ярмолинецької районної державної адмі-
ністрації

 

СМИЦА 
Артема Олеговича 

– начальника відділу фінансів Волочиської районної 
державної адміністрації  

 

СОРОКОЛІТ 
Наталію Михайлівну 

– заступника начальника відділу фінансів соціально-
культурної сфери Департаменту фінансів обласної 
державної адміністрації 

 

ФЕДИКА  
Олександра Григоровича

– начальника управління фінансів Кам’янець-Поділь-
ської районної державної адміністрації 

 

ШЕВЧУК 
Альону Володимирівну 

– завідувача сектору забезпечення доступу до публіч-
ної інформації апарату облдержадміністрації 
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12) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання по-
садових, військових обов’язків, бездоганну службу, вагомий особистий внесок 
у справу ліквідації наслідків медико-біологічної надзвичайної ситуації природ-
ного характеру державного рівня, пов’язаної із поширенням коронавірусної 
хвороби COVID-19, та з нагоди Дня Конституції України: 
АНТОНЮК 
Надію Михайлівну  

– головного спеціаліста фінансово-економічного сек-
тору Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому

 

БАНТЮКА  
Ігоря Миколайовича 

– заступника керівника Городоцької місцевої проку-
ратури Хмельницької області 

 

БАРАНА  
Романа Миколайовича 

– капітана поліції, заступника начальника Віньковець-
кого відділення поліції – начальника слідчого від-
ділення Ярмолинецького відділу поліції ГУНП в 
області

 

БЕВЗА  
Андрія Валентиновича 

– підполковника поліції, старшого інспектора-вибухо-
техніка вибухотехнічного відділу ГУНП в області 

 

БЕЗБОРОДОВА  
Миколу Анатолійовича 

– прапорщика, техніка загону розмінування військової 
частини А2641 

 

БІЛЮКА 
Дмитра Григоровича 

– сержанта, головного сержанта інженерно-технічної 
роти військової частини А4568 безпосереднього під-
порядкування військовій частині А2738 

 

БОМБЛЮК 
Лілію Олександрівну 

– лейтенанта внутрішньої служби, інспектора відділу 
по роботі з персоналом державної установи “Хмель-
ницький слідчий ізолятор”

 

БОРЩЕВСЬКОГО 
Іллю Олексійовича 

– лейтенанта, командира взводу керованого мінування 
інженерно-саперної роти військової частини А3479 
безпосереднього підпорядкування  військовій частині 
А2738

 

БОЧУЛЮ  
Миколу Станіславовича 

– старшого сержанта служби цивільного захисту, водія 
26-го державного пожежно-рятувального поста 9-ї 
державної пожежно-рятувальної частини Головного 
управління ДСНС України в області 

 

ВАСИЛИШИНА 
Дмитра Івановича 

– старшину, головного сержанта інженерно-технічної 
роти військової частини А3631 безпосереднього 
підпорядкування військовій частині А2738

 

ВРУБЛЕВСЬКОГО  
Костянтина Анатолійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, по-
жежного-рятувальника 5-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини 2-го державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України в області

 

ГАБРИКЕВИЧА 
Миколу Івановича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу безпеки середовища життєдіяльності управління 
державного нагляду за дотриманням санітарного за-
конодавства Головного управління Держпродспо-
живслужби в області

 



11 
 

ГАЄВСЬКОГО  
Сергія Віталійовича 

– капітана служби цивільного захисту, заступника на-
чальника 14-ї державної пожежно-рятувальної частини 
Головного управління ДСНС України в області

 

ГЕТМАНЧУКА 
Романа Сергійовича 

– старшого лейтенанта, інструктора відділення підго-
товки водолазів-підривників загону водолазної підго-
товки військової частини А2641 

 

ГІНЗЕРОВСЬКОГО  
Олександра Антоновича 

– засновника товариства з обмеженою відповідальніс-
тю виробничо-комерційної фірми “Агро-ЕКО XXI”, 
Кам’янець-Подільський район 

 

ГЛОВАЦЬКОГО  
Дениса Анатолійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 27-го державного пожежно-
рятувального поста Головного управління ДСНС 
України в області

 

ГОНЧАРА  
Олександра Валентиновича

– керівника Кам’янець-Подільської місцевої прокура-
тури області 

 

ГОРБАНЬ 
Ларису Миколаївну 

– головного спеціаліста сектору організаційно-адміні-
стративного та аналітичного забезпечення Територі-
ального управління Державного бюро розслідувань, 
розташованого у місті Хмельницькому 

 

ГУМЕННОГО  
Андрія Миколайовича 

– старшого інспектора відділу організації діяльності 
груп реагування управління превентивної діяльності 
Головного управління Національної поліції в області

 

ДАВИБІДУ  
Ярослава Ігоровича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, по-
жежного-рятувальника 5-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини 2-го державного пожежно-рятувального 
загону Головного управління ДСНС України в області

 

КОНОНОВА 
Андрія Миколайовича 

– солдата, водія-сапера розмінування відділення роз-
мінування загону розмінування військової частини 
А2641

 

КУШНІРА 
Сергія Сергійовича 

– першого заступника директора – начальника слідчого 
управління Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому

 

МАЗУРА  
Валентина Леонідовича  

– старшого сержанта поліції поліцейського сектору 
реагування патрульної поліції № 4 Старосинявського 
відділення поліції Старокостянтинівського відділу 
поліції ГУНП в області

 

МЕЛЬНИКА 
Олега Віталійовича 

– лейтенанта внутрішньої служби, юрисконсульта юри-
дичної групи державної установи “Хмельницький 
слідчий ізолятор”

 

МЕЛЬНИКА  
Олександра Юрійовича 

– заступника начальника слідчого відділення Воло-
чиського відділення національної поліції Городоць-
кого відділу поліції ГУНП в області  

 

МИКОЛАЙЧУК 
Наталію Олександрівну 

– завідувача сектору документального забезпечення 
Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Хмельницькому
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МІХАЛЕВСЬКОГО 
Арнольда Ромуальдовича 

– старшого сержанта, фельдшера медичного пункту 
військової частини А2300 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

МОРОЗА  
Василя Петровича 

– капітана поліції, старшого інспектора-чергового ізо-
лятора тимчасового тримання № 1 ГУНП в області 

 

НОСАТОВА 
Віталія Олеговича 

– начальника відділу державного нагляду за дотриман-
ням санітарного законодавства Хмельницького місь-
кого управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в області

 

ПЛЮТУ 
Віту Сергіївну 

– секретаря судового засідання відділу організаційного 
забезпечення розгляду кримінальних справ Хмель-
ницького апеляційного суду 

 

ПОКОРНУ  
Наталю Борисівну 

– старшого солдата, відповідального виконавця штабу 
військової частини А3290 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

САВЧУКА 
Андрія Володимировича 

– начальника відділу організації заходів цивільного 
захисту управління організації реагування на надзви-
чайні ситуації та цивільного захисту Головного 
управління ДСНС України в області 

 

САМЧУКА 
Ярослава Ігоровича 

– головного спеціаліста відділу контролю апарату об-
ласної державної адміністрації 

 

СЛИШИНСЬКОГО 
Анатолія Анатолійовича 

– старшого солдата, старшого сапера відділення заго-
роджень взводу загороджень інженерно-саперної ро-
ти військової частини А0480 безпосереднього під-
порядкування військовій частині А2738 

 

СЛЮСАРЧУКА 
Владислава Володимировича

– старшого лейтенанта, офіцера відділення організації 
навчального процесу військової частини А1884 

 

СТАНДРІЙЧУК 
Маргариту Петрівну 

– секретаря судового засідання відділу Новоушицького 
районного суду Хмельницької області 

 

СТРЕЛЬБІЦЬКУ  
Ірину Володимирівну 

– старшого солдата, діловода тилу військової частини 
А1884 

 

ЧЕРНИШКОВУ 
Ольгу Володимирівну 

– секретаря Волочиського районного суду Хмель-
ницької області 

 

ШЕВЦОВА  
Віктора Петровича 

– головного спеціаліста з режимно-секретної роботи 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 

ЯВОРСЬКУ  
Марину Олександрівну 

– молодшого сержанта, медичну сестру медичного 
пункту військової частини А2738 

 

13) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розбудову профспілкового руху області, захисту прав і сво-
бод громадян у галузі трудових відносин та з нагоди 70-річчя від дня на-
родження ХАРЬКОВСЬКОГО Геннадія Петровича, голову Федерації професійних 
спілок області. 
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

1) за високий професіоналізм, сумлінну працю в органах виконавчої 
влади, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 45-річчя від дня 
народження ЛЮБАС Оксані Іванівні, головному спеціалісту відділу роботи із 
зверненнями громадян апарату облдержадміністрації; 

2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток меліорації та водного господарства та з нагоди Дня 
працівників водного господарства  

СОЛОГУБУ  
Анатолію Володимировичу 

– трактористу-машиністу 6-го розряду Старокостянтинів-
ської дільниці Регіонального офісу водних ресурсів в 
області

 

ШИШКОВСЬКОМУ  
Артуру Євгеновичу 

– заступнику начальника Регіонального офісу водних 
ресурсів в області 

 

3) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, 
високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня журналіста: 

КОЛЕКТИВУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ “Є” 

ВІНСКЕВИЧУ 
Анатолію Анатолійовичу

– директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Продюсерський центр “Ексклюзив” 

 

ДМІТРІЄВІЙ 
Лесі Станіславівні 

– кореспонденту управління виробництва регіональ-
ного контенту філії ПАТ “НСТУ “Хмельницька ре-
гіональна дирекція “Поділля-центр” 

 

ІСАЧЕНКОВІЙ 
Вірі Олександрівні 

– журналісту редакції газети “Подільські вісті” 

 

КАРЯКІНУ 
Григорію Володимировичу 

– головному редактору управління виробництва регіо-
нального контенту філії ПАТ “Національна суспільна 
телерадіокомпанія України” “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “UA: Поділля” 

 

КОСІК 
Галині Анатоліївні 

– редактору газети “Нетішинський вісник” 

 

КРИВОШІЇ  
Віктору Савовичу 

– журналісту редакції газети “Подільські вісті” 

 

КУЧЕР 
Юлії Вікторівні 

– директору телеканалу “Перший Подільський”

 

ЩЕГЕЛЬСЬКІЙ 
Олені Гнатівні 

– редактору газети “Сімейна газета” 

 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значний осо-
бистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди Дня 
медичного працівника: 
МЕЛЬНИК 
Людмилі Михайлівні 

– завідувачу клініко-діагностичної лабораторії, лікарю-
лаборанту комунального некомерційного підприємства 
“Віньковецька центральна районна лікарня”
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РЯБЕНЬКІЙ 
Інні Миколаївні 

– фельдшеру, завідувачу фельдшерським пунктом с. Не-
течинці  

 

СОЛОМОН 
Альоні Володимирівні 

– директору комунального некомерційного підпри-
ємства “Ярмолинецька центральна районна лікарня” 
Ярмолинецької районної ради 

 

ШТОГРИНУ 
Віктору Миколайовичу 

– завідувачу хірургічним відділенням комунального неко-
мерційного підприємства “Ярмолинецька центральна 
районна лікарня” Ярмолинецької районної ради

 

5) за сумлінну працю в органах державної влади, зразкове виконання 
посадових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди Дня державної 
служби:  
ДОРОЖУ 
Віктору Олександровичу

– завідувачу сектору культури, молоді та спорту Кам’я-
нець-Подільської районної державної адміністрації 

 

ДРАГОМЕРЕЦЬКІЙ 
Ірині Петрівні 

– начальнику відділу інфраструктури, енергетики та 
захисту довкілля Ярмолинецької районної державної 
адміністрації

 

ПОПАДИН  
Наталії Володимирівні 

– керівнику апарату Городоцької районної державної 
адміністрації 

 

ПУКІВСЬКІЙ 
Оксані Сергіївні 

– завідувачу сектору організаційної роботи та управління 
персоналом апарату Віньковецької районної державної 
адміністрації

 

САВАЛИК 
Лілії Вікторівні 

– головному спеціалісту відділу бухгалтерського обліку та 
звітності фінансового управління Головного управління 
Держгеокадастру в області 

 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання поса-
дових обов’язків та з нагоди Дня Конституції України: 
ВАНАТУ 
Андрію Петровичу  

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

 

ДАНИЛЮКУ  
Олексію Сергійовичу 

– старшому сержанту служби цивільного захисту, 
водію 24-го державного пожежно-рятувального поста 
Головного управління ДСНС України в області

 

КОРЕВІ  
Юрію Миколайовичу 

– начальнику управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації 

 

КОТЛЯРЧУКУ  
Євгену Вікторовичу 

– сержанту служби цивільного захисту, пожежному-
рятувальнику 39-ї державної пожежно-рятувальної 
частини Головного управління ДСНС України в 
області

 

КУХУ  
Сергію Миколайовичу 

– старшому сержанту служби цивільного захисту, по-
жежному-рятувальнику 9-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини Головного управління ДСНС Ук-
раїни в області
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КУЯНУ  
Сергію Володимировичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту, 
командиру відділення 23-го державного пожежно-ря-
тувального поста 14-ї державної пожежно-рятуваль-
ної частини Головного управління ДСНС України в 
області

 

ЛІТВІНЕНКО 
Маріанні Юріївні 

– секретарю Полонського районного суду Хмельниць-
кої області 

 

МЕЛЬНИЧУК  
Марії Михайлівні  

– прокурору відділу процесуального керівництва при 
провадженні досудового розслідування територіальними 
органами поліції та підтримання державного обвину-
вачення управління нагляду у кримінальному провад-
женні прокуратури області

 

ХУДЕНКО  
Інні Олександрівні  

– прокурору відділу організації представництва в суді та 
при виконанні судових рішень управління представ-
ництва інтересів держави в суді прокуратури області

 

ЧОРНІЙ  
Валентині Анатоліївні 

– спеціалісту Городоцької місцевої прокуратури

 

ЧОРНОБРИВОМУ 
Андрію Олександровичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, командиру 
відділення 19-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини Головного управління ДСНС України в області

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


