
 

 
 

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, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток кооперативного господарства та з нагоди Міжна-
родного дня кооперації: 
АНТОШКОВУ 
Наталію Анатолівну 

– проректора з науково-педагогічної роботи, зв’язків з ви-
робництвом та маркетингу Хмельницького кооператив-
ного торговельно-економічного інституту 

 

ВІННІЧУК 
Людмилу Миколаївну 

– головного бухгалтера кооперативного підприємства 
“Дунаєвецький ринок” 

 

КОНОПЕЛЬНЮК 
Людмилу Олександрівну

– члена правління Хмельницької обласної спілки спожив-
чих товариств 

 

САВЧУК 
Віру Романівну 

– голову правління Славутського районного споживчого 
товариства 

 

2) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення пуб-
лічної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави та з нагоди Дня слідчого: 
БОРУСОВСЬКОГО 
Михайла Володимировича 

– начальника Другого слідчого відділу (відділ з розслі-
дування злочинів, вчинених працівниками правоохо-
ронних органів та у сфері правосуддя) слідчого уп-
равління територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому
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ВОЩИНУ 
Сергія Руслановича 

– капітана поліції, старшого слідчого в особливо важ-
ливих справах відділу розслідування злочинів, скоє-
них проти життя та здоров’я особи слідчого управ-
ління ГУНП в області

 

КОВАЛЯ 
Ігоря Анатолійовича 

– слідчого Першого слідчого відділу (відділ з розслі-
дування злочинів у сфері службової діяльності) слід-
чого управління територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

МАЛАНЧУКА 
Андрія Геннадійовича 

– майора поліції, заступника начальника слідчого уп-
равління ГУНП в області 

 

НЕГУЛЯЄВА 
Володимира Миколайовича 

– підполковника поліції, заступника начальника 
Хмельницького відділу поліції – начальника слідчого 
відділу ГУНП в області

 

ПОМИЛУЙКА 
Дениса Володимировича 

– слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розсліду-
вання злочинів, вчинених працівниками правоохо-
ронних органів та у сфері правосуддя) слідчого уп-
равління територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому 

 

СЕНЮКА 
Михайла Володимировича 

– заступника начальника Другого слідчого відділу (від-
діл з розслідування злочинів, вчинених працівниками 
правоохоронних органів та у сфері правосуддя) слід-
чого управління територіального управління Держав-
ного бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому

 

ТОМУСЯК 
Наталію Іванівну 

– підполковника поліції, заступника начальника слід-
чого управління – начальника організаційно-мето-
дичного відділу ГУНП в області 

 

ХЛІБАНОВСЬКОГО 
Андрія Володимировича 

– капітана поліції, начальника сектору криміналістич-
ного забезпечення слідчого відділу Хмельницького 
відділу поліції ГУНП в області 

 

ШКРАБУ 
Андрія Костянтиновича 

– начальника Першого слідчого відділу (відділ з роз-
слідування злочинів у сфері службової діяльності) 
слідчого управління територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому

 

ЩАДИЛА 
Олега Ігоровича 

– слідчого Другого слідчого відділу (відділ з розсліду-
вання злочинів, вчинених працівниками правоохо-
ронних органів та у сфері правосуддя) слідчого уп-
равління територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому

 

3) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з та з нагоди 50-річчя від дня народження КОВТУН Еліну Вікторівну, 
директора Кам’янець-Подільського міського Центру соціальних служб для сім’ї, 
дітей та молоді; 
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4) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави з та з нагоди Дня Національної поліції України: 
ВІХТЮКА 
Олексія Сергійовича 

– капітана поліції, інспектора – чергового сектору 
реагування патрульної поліції № 1 Летичівського від-
ділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області

 

ЗАМРИКА 
Андрія Миколайовича 

– підполковника поліції, заступника начальника уп-
равління карного розшуку – начальника відділу роз-
криття злочинів проти власності Головного управлін-
ня Національної поліції в області 

 

КОВАЛЬСЬКОГО 
Миколу Миколайовича 

– лейтенанта поліції, старшого інспектора роти пат-
рульної служби поліції особливого призначення 
“Богдан” Головного управління Національної поліції 
в області

 

ЛІВЧИНСЬКУ 
Олену Іванівну 

– майора поліції, старшого інспектора з режиму сек-
ретності відділу режиму та технічного захисту інфор-
мації Головного управління Національної поліції в 
області

 

ФУРМАНА 
Петра Антоновича 

– підполковника поліції, начальника Ярмолинецького 
відділу поліції Головного управління Національної 
поліції в області

 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток освіти району, реалізацію державної політики у галузі освіти та з 
нагоди 60-річчя від дня народження ГРАБЕЛЬНІКОВУ Наталію Миколаївну, 
начальника відділу освіти, культури, молоді та спорту Шепетівської районної 
державної адміністрації; 

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у розвиток експертної служби області та з нагоди Дня судового експерта 
України: 
ІЛЬЧУКА 
Віталія Леонідовича 

– головного судового експерта сектору дослідження 
наркотичних засобів, психотропних речовин, їх ана-
логів та прекурсорів відділу досліджень матеріалів, 
речовин і виробів Хмельницького науково-дослід-
ного експертно-криміналістичного центру МВС Ук-
раїни

ЛИХОЛАТА 
Юрія Анатолійовича 

– головного судового експерта сектору дактилогічних 
досліджень відділу криміналістичних видів дослід-
жень Хмельницького науково-дослідного експертно-
криміналістичного центру МВС України
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7) за сумлінну працю в органах рибоохорони, ефективне та плідне 
здійснення контролю в галузі охорони, використання і відтворення водних 
біоресурсів та з нагоди Дня рибалки: 
ПАРАНДІЯ 
Анатолія Анатолійовича 

– провідного державного інспектора відділу охорони 
водних біоресурсів “Рибоохоронний патруль” управ-
ління Державного агентства рибного господарства в 
області 

ФЛЬОНСА 
Віктора Павловича 

– головного державного інспектора відділу охорони 
водних біоресурсів “Рибоохоронний патруль” управ-
ління Державного агентства рибного господарства в 
області

 

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення гідрометеорологічною інформацією та з нагоди 60-річчя від дня 
народження РОЗМАЇТУ Ольгу Павлівну, начальника комплексної лабораторії 
спостережень за забрудненням природного середовища Хмельницького 
обласного центру з гідрометеорології; 

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток бібліотечної справи області та з нагоди 60-річчя від дня народження 
БІЛИХ Ніну Сергіївну, завідуючу сектором міжбібліотечного абонемента та 
електронної доставки документів Хмельницької обласної універсальної науко-
вої бібліотеки; 

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
внесок у виховання студентської молоді та з нагоди 70-річчя від дня народ-
ження ЧОРНОБИЛЯ Володимира Володимировича, голову циклової комісії 
хореографічних дисциплін Кам’янець-Подільського коледжу культури і мис-
тецтв, керівника народного ансамблю танцю “Подільські візерунки”, заслу-
женого діяча мистецтв України, голову Хмельницького обласного осередку 
Національної хореографічної спілки України; 

11) за високий професіоналізм, багаторічну сумлінну працю в органах 
виконавчої влади та з нагоди 50-річчя від дня народження ПАСТЕРНАКА Віталія 
Олександровича, начальника відділу інформаційно-комп’ютерного забезпечен-
ня апарату обласної державної адміністрації; 

12)  за високий професіоналізм, багаторічну плідну управлінську діяль-
ність, вагомий особистий внесок у розвиток національної освіти, підготовку, 
перепідготовку та підвищення кваліфікації управлінських кадрів регіону та з 
нагоди 60-річчя від дня народження БАЮКА Миколу Івановича, директора 
Хмельницького центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників 
органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних під-
приємств, установ і організацій; 

13) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку 
та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: 

БОГОМОЛА 
Івана Олександровича 

– старшину, головного старшину загону спеціального 
радіозв’язку військової частини А1788 
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ГРИГОРУКА 
Ігоря Леонідовича 

– старшого сержанта, командира відділення групи спе-
ціального призначення роти військової частини А1788 

 

КОРОБКІНА 
Павла Ігоровича 

– молодшого сержанта, старшого оператора (зі зв’язку) 
групи спеціального призначення роти спеціального 
призначення військової частини А0661 

 

САВЧУКА 
Олексія Володимировича 

– старшого солдата, старшого оператора (зі зв’язку) 
групи спеціального призначення роти спеціального 
призначення військової частини А0661 

 

14) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, забезпечення стабільного епізоотичного благополуччя та з нагоди 
Дня працівників ветеринарної медицини:  
КРУПСЬКУ 
Наталію Василівну 

– завідувача Юхимовецької дільниці ветеринарної меди-
цини Полонської районної державної лікарні ветери-
нарної медицини

 

ПРИЙМАК 
Ліану Миколаївну 

– начальника Чемеровецької районної державної лікарні 
ветеринарної медицини 

РЕГАНА 
Володимира Петровича 

– завідувача Варварівської дільниці ветеринарної ме-
дицини Полонської районної державної лікарні вете-
ринарної медицини

  

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

1) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня народ-
ження ФЕДОРОВІЙ Марії Іванівні, мешканці села Стара Пісочна Городоцького 
району; 

2) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави з та з нагоди Дня Національної поліції України ВИШНЕВСЬКОМУ 
Валерію Валерійовичу, майору поліції, заступнику начальника Ярмолинецького 
відділу поліції Головного управління Національної поліції в області; 

3) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у розвиток експертної служби області та з нагоди Дня судового експерта 
України, КОВАЛЕНКУ Дмитру Анатолійовичу, судовому експерту відділу 
товарознавчих, гемологічних, економічних, будівельних, земельних досліджень 
та оціночної діяльності Хмельницького науково-дослідного експертно-кримі-
налістичного центру МВС України; 

4) за високий професіоналізм, зразкове виконання військового обов’язку 
та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: 
БОРИСЕНКУ 
Сергію Валентиновичу 

– старшому солдату, старшому розвіднику-снайперу 
групи спеціального призначення роти спеціального 
призначення  військової частини А0661 

 

КІРІЛОВУ 
Павлу Ігоровичу 

– солдату, водію автотранспортної групи забезпечення  
військової частини А0661 
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ЛЮДВІКУ 
Руслану Руслановичу 

– старшому солдату, механіку радіотелефоністу радіо-
станції центру мобільних вузлів зв’язку спеціального 
радіозв’язку військової частини А1788 

 

МОСКВИЧОВУ 
Володимиру Володимировичу

– солдату, оператору 1 відділення 2 групи роти спеціаль-
них дій військової частини А1788 

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


