
 
 
 
 
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 в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення гідрометео-
рологічною інформацією споживачів та з нагоди 60-річчя від дня народження 
ГУРНЯК Любов Євгенівну, техніка-метеоролога ІІ категорії метеорологічної 
станції Нова Ушиця обласного центру з гідрометеорології; 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та комер-
ційного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди Дня 
будівельника: 
Галицьку  
Валентину Вікторівну 

– провідного експерта будівельної філії державного 
підприємства “Укрдержбудекспертиза” в області 

 

ГОРДИЛЮКА 
Василя Михайловича 

– виконроба-електрика товариства з додатковою 
відповідальністю “Білдермакс”, м. Шепетівка 

 

ДАЦЯ  
Олександра Вікторовича 

– монтажника з монтажу сталевих та залізобетон-
них конструкцій 5-го розряду ремонтно-механіч-
ної майстерні товариства з додатковою відпові-
дальністю “Хмельницькзалізобетон”, м. Хмель-
ницький
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ІОНІКА  
Олександра Микитовича  

– начальника цеху металовиробів товариства з до-
датковою відповідальністю “Промбуд-1”, м. Хмель-
ницький

 

ЛОВЧИЦЬКОГО 
Вадима Геннадійовича 

– заступника директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Арден Палац”, смт Сатанів 

 

ТУПАЛА  
Сергія Володимировича 

– виконроба підприємства цивільного будівництва 
приватного підприємства “Сантехмонтаж-Еліт”, 
м. Хмельницький

 

ФОМІНУ 
Людмилу Анатоліївну 

– начальника кошторисно-договірного відділу то-
вариства з обмеженою відповідальністю “Арден 
Палац”, смт Сатанів

 

ШТУНДЕРА  
Олександра Ілліча 

– виконавця робіт товариства з додатковою відпо-
відальністю “Будівельна виробнича компанія Фор-
вард Плюс”, с Грем’яче Острозького району Рів-
ненської області

  

3) за вагомий особистий внесок у реалізацію державної політики у 
молодіжній сфері, активну громадську діяльність, популяризацію молодіжного 
руху в області та з нагоди Міжнародного дня молоді: 
БІЛОУС  
Катерину Олегівну 

– дільничного офіцера поліції сектору превенції Зарі-
чанського відділення Хмельницького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області

 

БОРИЩУК 
Марію Миколаївну 

– студентку 3-го курсу Хмельницького коледжу ви-
щого навчального закладу “Відкритий міжнародний 
університет розвитку людини “Україна”

 

ВАЩУК 
Олександру Олександрівну

– заступницю директора комунальної установи “Мо-
лодіжний центр”, м. Хмельницький 

 

ВІТ  
Єлизавету Володимирівну

– ученицю Хмельницького ліцею І-ІІІ ступенів Хмель-
ницької обласної ради 

 

КОВТУН  
Софію Андріївну 

– студентку Хмельницького національного універси-
тету 

 

МАРЧУКА  
Антона Олександровича 

– вихованця спортивного клубу “Комбат”, м. Хмель-
ницький 

 

ОЛІЙНИК 
Вікторію Ігорівну 

– солістку зразкової вокально-естрадної студії “Срібні 
нотатки”, м. Нетішин 

 

ХРАПАЧ  
Ольгу Сергіївну 

– керівника гуртка Хмельницького міського центру 
туризму, краєзнавства та екскурсій учнівської молоді 

  

4) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, бездоганну 
службу, високий професіоналізм та з нагоди Дня Незалежності України: 

 

КОЛЕКТИВ НАРОДНОГО ТЕАТРУ ПІСНІ “ПІСЕННЕ МЕРЕЖИВО” КАМ’ЯНЕЦЬ-
ПОДІЛЬСЬКОГО РАЙОННОГО ЦЕНТРУ КУЛЬТУРИ І МИСТЕЦТВ “РОЗМАЙ”  

(КЕРІВНИК КУСІК ВОЛОДИМИР ОЛЕКСАНДРОВИЧ); 
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БОЖИКА 
Геннадія Володимировича 

– майстра Купільської виробничої дільниці Волочись-
кого району електричних мереж акціонерного то-
вариства “Хмельницькобленерго”  

 

БОЯРСЬКУ  
Людмилу Володимирівну 

– голову комітету з питань паливно-енергетичного 
комплексу, промисловості, житлово-комунального 
господарства та підприємництва Громадської ради 
при обласній державній адміністрації 

 

ВАВРУХА 
Владислава Віленовича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Летичівський комбікормовий завод” 

 

ВАЛЬЧУК  
Галину Василівну 

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

 

ГВОЗДЕЦЬКУ  
Юлію Олегівну 

– лейтенанта поліції, інспектора з ювенальної превенції 
Ярмолинецького відділу поліції Головного управ-
ління Національної поліції в області  

 

ГЕРАСИМЧУКА 
Олександра Івановича 

– майора, начальника інформаційно-телекомунікацій-
ного центру військової частини А0661 

 

ГУЛЯКА  
Олексія Васильовича 

– художнього керівника народного аматорського во-
кального колективу “Бужанка” Головчинецького сіль-
ського клубу Меджибізької селищної ради

 

ГУРАЛЕЧКА  
Юрія Любомировича 

– лейтенанта поліції, командира взводу № 2 роти № 2 
батальйону управління патрульної поліції в Хмель-
ницькій області Департаменту патрульної поліції

 

ГУЦОЛ  
Аллу Миколаївну 

– провідного спеціаліста Кам’янець-Подільського міськ-
районного відділу державної реєстрації актів цвіль-
ного стану Центрально-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 

ДАВИДОВА 
ЯРОСЛАВА ІГОРОВИЧА 

– майора, помічника начальника штабу Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку 

 

ДЗЮБІНА  
Юрія Івановича 

– майора поліції, начальника відділу формування та 
супроводження інформаційних ресурсів управління 
інформаційно-аналітичної підтримки Головного уп-
равління Національної поліції в області 

 

ДОВГАЛЮКА  
Івана Миколайовича 

– старшину, головного сержанта 2-ї стрілецької роти 
військової частини 3053 Національної гвардії України 

 

ДУДУ  
Василя Васильовича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Люкс-Райзен”, м. Хмельницький 

 

ДУПАК  
Тетяну Володимирівну 

– начальника Віньковецького районного відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану Центрально-
Західного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 
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ЗАЯЦЬ  
Наталію Вікторівну 

– головного спеціаліста відділу взаємодії з суб’єктами 
державної реєстрації та підвищення кваліфікації дер-
жавних реєстраторів Управління державної реєстрації 
Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 

КАМІНСЬКОГО 
Віктора Миколайовича 

– майстра виробничого навчання державного навчаль-
ного закладу “Волочиський промислово-аграрний 
професійний ліцей”

 

КАПІТАНЕЦЬ  
Світлану Володимирівну 

– голову комітету з питань регламенту та організації 
роботи Громадської ради при обласній державній 
адміністрації

 

КАЧУРИНЕЦЬ 
Лілію Валеріївну 

– викладача кафедри вокалу та диригентсько-хорових 
дисциплін Хмельницької гуманітарно-педагогічної 
академії

 

КОВРИЖЕНКА 
Валерія Григоровича 

– підполковника, заступника командира військової час-
тини А1884 з морально-психологічного забезпечення – 
начальника відділення

 

КОРОЛЯ 
Дмитра Володимировича 

– старшого лейтенанта податкової міліції, старшого 
оперуповноваженого з особливо важливих справ від-
ділу організації викриття економічних злочинів уп-
равління оперативно-розшукової діяльності Голов-
ного управління ДФС в області 

 

КУХАРУК 
Наталію Леонідівну 

– головного лікаря комунального некомерційного під-
приємства “Летичівський центр первинної медико-
санітарної допомоги” Летичівської селищної ради

 

МАГДІНА 
Юрія Валентиновича  

– майора управління Служби безпеки України в області 

 

МЕЛЬНИК 
Наталію Василівну 

– майора управління Служби безпеки України в області 

 

МЕЛЬНИК-КІРІЄНКО 
Альону Петрівну 

– капітана поліції, начальника сектору правового забез-
печення управління патрульної поліції в Хмельниць-
кій області Департаменту патрульної поліції

 

МЕЛЬНИЧУК  
Діану Василівну 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
фахівця сектору контролю за особливо важливими 
об’єктами та застосування санкцій центру забезпе-
чення діяльності Головного управління ДСНС Украї-
ни в області

 

МИХАЙЛОВА  
Павла Сергійовича 

– слідчого другого слідчого відділу (відділ з розсліду-
вання злочинів, вчинених працівниками правоохорон-
них органів та у сфері правосуддя) слідчого управ-
ління Територіального управління Державного бюро 
розслідувань, розташованого у місті Хмельницькому

 

МИХАЙЛЮКА  
Анатолія Михайловича 

– голову сільськогосподарського кооперативу “Кузь-
минський”, с. Кузьмин Красилівського району 

 

МОВСІСЯНА  
Врама Македоновича 

– директора приватного підприємства “МВМ-13”, 
с. Судилків Шепетівського району, депутата обласної 
ради
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НАСКАЛЬНОГО

Анатолія Едуардовича 
– майора поліції, начальника чергової частини управ-

ління організаційно-аналітичного забезпечення та опе-
ративного реагування Головного управління Націо-
нальної поліції в області

 

НЕЧИТАЙЛА 
Олексія Вячеславовича  

– майора, начальника відділення знищення (розміну-
вання) вибухонебезпечних предметів загону знищен-
ня (розмінування) вибухонебезпечних предметів війсь-
кової частини А2641

 

ОЛІВІНСЬКОГО  
Віктора Анатолійовича 

– підполковника управління Служби безпеки України в 
області 

 

ОЛІЙНИКА  
Олександра Анатолійовича 

– тимчасово виконуючого обов’язки начальника інфек-
ційного відділення Хмельницького військового госпі-
талю

 

ПАСТОЩУКА 
Андрія Михайловича 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду 

 

ПИЛИПЧУКА  
Петра Петровича 

– старшого прапорщика, старшого техніка – начальника 
2-ї групи автомобільних перевезень відділу техніч-
ного забезпечення Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького

 

ПОПИКА 
Івана Вікторовича 

– старшого прапорщика, командира взводу інженерних 
конструкцій військової частини А0480 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738

 

ПОПЧУКА  
Вадима Сергійовича 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
провідного інспектора Ярмолинецького районного 
сектору Головного управління ДСНС України в області

 

ПРИСЯЖНОГО  
Олексія Івановича 

– заступника начальника відділу розгляду звернень та 
забезпечення діяльності комісії з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації Управління дер-
жавної реєстрації Центрально-Західного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції (м. Хмель-
ницький)

 

РАБОВЛЮКА  
Романа Андрійовича 

– сержанта, командира топогеодезичного відділення 
топогеодезичного взводу батареї управління 3-го ра-
кетного дивізіону військової частини А4239

 

РОМАНЦЯ  
Андрія Сергійовича 

– молодшого сержанта служби цивільного захисту, 
пожежного-рятувальника 15-ї державної пожежно-
рятувальної частини Головного управління ДСНС 
України в області

 

САВЧУКА  
Олександра Володимировича

– молодшого лейтенанта, командира навчального взводу – 
викладача технічної батареї (навчальної) навчального 
ракетного дивізіону військової частини А4239 

 

САВЧУК  
Ольгу Юріївну 

– головного спеціаліста-юрисконсульта відділу аналізу 
виконання бюджету та організаційно-планової роботи 
Департаменту фінансів обласної державної адміні-
страції
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СВІТАКА  
Василя Васильовича 

– полковника, командира військової частини А1884 

 

СИНЮКА 
Юрія Григоровича 

– лейтенанта, командира взводу інженерних загороджень 
інженерно-саперної роти військової частини А3479 без-
посереднього підпорядкування військовій частині А2738

 

СИСА 
Вадима Володимировича 

– старшого прапорщика, старшого техніка – начальника 
1-ї групи автомобільних перевезень відділу техніч-
ного забезпечення Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького

 

СОКОЛИКА 
Владислава Вікторовича 

– лейтенанта податкової міліції, старшого оперуповно-
важеного з особливо важливих справ відділу орга-
нізації викриття економічних злочинів управління 
оперативно-розшукової діяльності Головного управ-
ління ДФС в області

 

СОРОЧИНСЬКУ  
Марину Петрівну 

– начальника відділу внутрішнього аудиту обласного 
центру зайнятості 

 

ТИХОГО  
Анатолія Івановича 

– старшого прапорщика, техніка інженерно-технічної 
роти військової частини А4568 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 

 

ТОЛМАЧОВУ 
Ірину Петрівну 

– начальника відділу з питань персоналу та організа-
ційно-правової роботи Департаменту економічного 
розвитку, курортів і туризму обласної державної 
адміністрації 

 

ТУРЧИНЦЯ  
Володимира Івановича 

– генерального директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “Волочиськ-агро” та “Житниця Поділ-
ля” агропромхолдингу “Астарта-Київ” 

 

УГЛЯРА 
Анатолія Васильовича 

– заступника начальника Городоцького відділу поліції 
Головного управління Національної поліції в області 

 

ФЕДОРЕНКА 
Владислава Григоровича 

– старшого солдата, водія обслуги групи ТЗР військової 
частини А0661 

 

ФРАНКІВА 
Сергія Петровича 

– начальника дільниці № 2 державного господарського 
об’єднання Консорціум “Військово-будівельна індустрія”, 
м. Хмельницький

 

ХАРЧУКА  
Ігоря Олександровича 

– старшого лейтенанта, старшого офіцера-коменданта 
відділення Військової служби правопорядку Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

ШАНДРУ  
Валентину Анатоліївну 

– державного кадастрового реєстратора відділу у Де-
ражнянському районі Головного управління Держ-
геокадастру в області

 

ШУТЮКА 
Андрія Петровича 

– майора податкової міліції, старшого оперуповноваже-
ного з особливо важливих справ відділу організації ви-
криття економічних злочинів управління оперативно-роз-
шукової діяльності Головного управління ДФС в області
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5) за багаторічну плідну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток театрального мистецтва та з нагоди 50-річчя з дня 
заснування Хмельницького академічного обласного театру ляльок, працівників 
театру: 

БРИЖАНЬ  
Наталію Володимирівну 

– завідуючу трупою, заслужену артистку Автономної 
Республіки Крим 

 

БРИЖАНЯ  
Сергія Миколайовича 

– головного режисера 

 

ІВАНЧЕНКА  
Анатолія Олексійовича 

– провідного майстра сцени  

 

КАРДАШ  
Надію Іванівну

– провідного економіста  

 

НІКОЛАЄВА  
Михайла Юрійовича  

– головного художника  

 

ПУНДІК  
Аллу Казимирівну 

– директора, заслуженого працівника культури України 

   

6) за сумлінну багаторічну працю в органах виконавчої влади, високий 
професіоналізм, зразкове виконання посадових обов’язків та з нагоди 55-річчя 
від дня народження  БУРДЕНЮК  Людмилу Анатоліївну, завідувача сектору 
інфраструктури та житлово-комунального господарства Новоушицької район-
ної державної адміністрації; 

7) за сумлінну багаторічну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
агропромислового комплексу області та з нагоди 90-річчя від дня народження 
ЛИТОВКУ Дмитра Гавриловича, ветерана праці, голову обласного агропроми-
слового комітету 1985-1991 років; 

8) за належне надання поліцейських послуг у сфері забезпечення публіч-
ної безпеки і порядку, охорони прав і свобод людини, інтересів суспільства і 
держави, мужність і самовідданість, виявлені під час захисту суверенітету та 
територіальної цілісності України в ході здійснення заходів із забезпечення 
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Ро-
сійської Федерації у Донецькій та Луганській областях співробітників Голов-
ного управління Національної поліції в області: 

ЖУРАКІВСЬКОГО  
Романа Олеговича 

– сержанта поліції, помічника чергового чергової 
частини роти патрульної служби поліції особливого 
призначення “Богдан”

 

ПІЧКУНА  
Вадима Олександровича 

– лейтенанта поліції, старшого інспектора роти пат-
рульної служби поліції особливого призначення 
“Богдан”

   

9) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове 
виконання посадових обов’язків, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у реалізацію завдань державної політики в галузі регіонального розвитку 
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та у зв’язку із завершенням державної служби КРУЛИК Стефаниду Едуардівну, 
начальника відділу впровадження пріоритетних проєктів регіонального роз-
витку управління розвитку громад та будівництва Департаменту розвитку гро-
мад, будівництва та житлово-комунального господарства Хмельницької об-
ласної державної адміністрації; 

10) за сумлінне виконання службових обов’язків, зразкову дисципліну, 
бездоганну службу та з нагоди 19-ї річниці з дня створення Центру розмі-
нування співробітників військової частини А2641: 

КОВАЛЬСЬКОГО  
Сергія Володимировича 

– підполковника, начальника відділення персоналу  

 

МАХНІЦЬКОГО  
Анатолія Анатолійовича 

– старшину, старшого інструктора відділення пошуку 
та знешкодження (розмінування) саморобних вибухо-
вих пристроїв загону пошуку та знешкодження (роз-
мінування) саморобних вибухових пристроїв

 

СПОДЕНЕЙКА  
Олександра Григоровича 

– інженера відділення контролю загону контролю 
якості проведення робіт з розмінування  

   

11) за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату області, високий про-
фесіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

КАМФОРОВИЧ 
Олену Аркадіївну 

– завідувача Шепетівської міської державної нотарі-
альної контори 

 

ПРУНЯК 
Наталію Мефодіївну 

– приватного нотаріуса Хмельницького міського нота-
ріального округу 

 

РЕВУЦЬКУ 
Оксану Василівну 

– заступника начальника центрального відділу з питань 
нотаріату Управління нотаріату Центрально-Захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства юсти-
ції (м. Хмельницький)

 

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

1) за вагомий внесок у реалізацію державної політики у сфері націо-
нально-патріотичного виховання молоді, популяризацію молодіжного руху в 
області та з нагоди Міжнародного дня молоді ОСЕРЕДКУ МОЛОДІЖНОГО ПАТРІО-
ТИЧНО-ПРАВОВОГО РУХУ “ХМЕЛЬНИЦЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ МОЛОДИХ ТА АКТИВНИХ” 

ГОРОДОЦЬКОГО РАЙОНУ; 

2) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, бездоганну 
службу, високий професіоналізм та з нагоди Дня незалежності України: 
АНІСІМОВУ 
Юрію Лазаровичу 

– начальнику кабінету циклової комісії із військово-
інженерних дисциплін військової частини А1884 

 

БІЛЕЦЬКОМУ  
Роману Васильовичу 

– водію-машиністу екскаватора саперного відділення 
взводу бойового та матеріального забезпечення війсь-
кової частини 3053 Національної гвардії України

 



9 
 

БІЛИК  
Тетяні Василівні 

– начальнику відділу організації працевлаштування 
населення Старокостянтинівської міськрайонної філії 
обласного центру зайнятості 

 

ГАЙДАМАШКО  
Тетяні Олександрівні 

– начальнику медичної служби військової частини 
А2573 

 

ГЖИБОВСЬКОМУ  
Андрію Олеговичу 

– головному спеціалісту відділу розгляду звернень та 
забезпечення діяльності комісії з питань розгляду 
скарг у сфері державної реєстрації Управління дер-
жавної реєстрації Центрально-Західного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції (м. Хмель-
ницький)

 

ГОЛОВАТЮКУ  
Андрію Михайловичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, командиру 
відділення 11-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини Головного управління ДСНС України в області

 

ГРОМУ  
Олегу Володимировичу 

– директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Агрофірма Обрій”, с. Голосків Летичівського району 

 

ДАНИЛКО  
Ользі Володимирівні 

– провідному бухгалтеру фінансово-економічної служ-
би військової частини А2730 

 

ДАНІШЕВСЬКОМУ  
Валентину Сергійовичу 

– старшині, старшому інструктору відділення знищен-
ня (розмінування) вибухонебезпечних предметів за-
гону знищення (розмінування) вибухонебезпечних 
предметів військової частини А2641 

 

ІЩУКУ  
Віктору Анатолійовичу 

– старшому солдату, водію медичного пункту війсь-
кової частини А4239 

 

КАЧУРУ  
Сергію Дмитровичу 

– старшому лейтенанту поліції, командиру взводу № 1 
роти конвойної служби Головного управління На-
ціональної поліції України в області 

 

КІНЦ 
Зої Володимирівні 

– старшому солдату, бухгалтеру 2-ї категорії фінансово-
економічної служби військової частини А3290 безпо-
середнього підпорядкування військовій частині А2738

 

КНЯЗЮ 
Дмитру Миколайовичу  

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

 

КОВТУНЯКУ 

Андрію Ігоровичу 
– лейтенанту поліції, поліцейському взводу № 1 роти 

тактико-оперативного реагування управління пат-
рульної поліції у Хмельницькій області Департа-
менту патрульної поліції

 

КОЗЛОВІЙ  
Вікторії Сергіївні 

– головному спеціалісту відділу державної реєстрації 
друкованих засобів масової інформації та 
громадських формувань у Хмельницькій області 
Управління державної реєстрації Центрально-
Західного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

КОЛЕСНИКУ  
Руслану Петровичу 

– фізичній особі підприємцю, смт Летичів 

 



10 
 

ЛАВРОНЕВИЧУ 

Сергію Вікторовичу 
– солдату, саперу розмінування відділення спеціального 

мінування (розмінування) загону спеціального міну-
вання (розмінування) військової частини А2641

 

ЛЄНСЬКІЙ 
Анастасії Кирилівні 

– головному спеціалісту відділу організаційної роботи, 
документування та контролю Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

ДУК’ЯНЧУК 
Марині Володимирівні 

– старшому сержанту, інженеру інформаційно-телеко-
мунікаційного вузла зв’язку військової частини 
А4239

 

ЛЮБОНЬКО 
Віті Віталіївні  

– начальнику відділу фінансування програм соціаль-
ного захисту населення та місцевих органів влади 
Департаменту фінансів обласної державної адміні-
страції

 

НОСКОВСЬКІЙ  
Анастасії Олегівні 

– головному спеціалісту відділу державної реєстрації 
нормативно-правових актів Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

ПИРОЖКУ 
Володимиру Володимировичу 

– прапорщику, начальнику складу роти забезпечення 
військової частини А0661 

 

ПОЛЄВЦОВУ 
Валерію Михайловичу 

– старшому солдату, старшому саперу інженерно-сапер-
ного відділення інженерно-саперного взводу інженер-
но-саперної роти військової частини А2300 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

ПОЛЬОВОМУ  
Олександру Олеговичу 

– головному спеціалісту сектору державного екологіч-
ного нагляду (контролю) атмосферного повітря – 
державному інспектору з охорони навколишнього 
природного середовища області Державної еколо-
гічної інспекції в області

 

ПУРЧЕЛУ 
Віктору Антоновичу 

– прапорщику служби цивільного захисту, водію 22-ї 
державної пожежно-рятувальної частини Головного 
управління ДСНС України в області 

 

ПУЩАЛІ 
Ігорю Євгеновичу  

– завідувачу кабінету-лікарю методисту Хмельниць-
кого військового госпіталю 

 

РОЮК 
Наталії Володимирівні 

– головному спеціалісту відділу обліку зобов’язань та 
розрахунків фінансового управління Головного уп-
равління Держгеокадастру в області 

 

РУГЕРУ 
Олександру Олександровичу 

– молодшому сержанту, командиру евакуаційного від-
ділення ремонтного взводу автомобільної техніки 
технічної батареї військової частини А4239

 

СЕРЕДІ  
Інні Миколаївні 

– завідуючій дошкільним навчальним закладом “Дюй-
мовочка”, с. Кадиївці Кам’янець-Подільського району 

 

СЕРЕДІ  
Михайлу Олексійовичу 

– лейтенанту поліції, інспектору-штурмовику 2-го від-
ділу з проведення спеціальних операцій (штурмо-
вого) управління КОРД Головного управління На-
ціональної поліції в області 
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СОКОЛЮК 
Юлії Андріївні 

– головному спеціалісту відділу з питань розвитку 
споживчого ринку та публічних закупівель управ-
ління розвитку споживчого ринку, підприємництва та 
фінансового аналізу Департаменту економічного роз-
витку, курортів і туризму обласної державної адмі-
ністрації

 

СТРІЛЬЧУКУ 
Василю Михайловичу 

– слідчому третього слідчого відділу (відділ з розслі-
дування військових злочинів) слідчого управління 
Територіального управління Державного бюро роз-
слідувань, розташованого у місті Хмельницькому

 

ШАЧКОВСЬКОМУ 
Юрію Анатолійовичу 

– провідному інженеру товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Енселко Агро”, с. Лонки Волочиського 
району

 

ЩИРБІ  
Віталію Сергійовичу 

– лейтенанту поліції, інспектору взводу № 2 роти № 4 
батальйону управління патрульної поліції у Хмель-
ницькій області Департаменту патрульної поліції

 

ЯНЦЕЛОВСЬКОМУ 
Броніславу Петровичу 

– старшому прапорщику, старшому техніку інженерно-
технічної роти військової частини А3631 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738

  

3) за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату області, високий про-
фесіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

САСЮК 
Мар’яні Василівні 

– приватному нотаріусу Шепетівського районного 
нотаріального округу 

 

ТИХОВСЬКІЙ 
Вікторії Володимирівні 

– завідувачу Красилівської державної нотаріальної 
контори 

 

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 
 


