
 
 
 
 

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 вагомий внесок у соціально-економічний розвиток області, активну 
громадянську позицію та з нагоди Дня підприємця: 

АНТОНЮКА  
Івана Володимировича 

– фізичну особу-підприємця, м. Старокостянтинів 

 

АРСЕНЮКА  
Сергія Петровича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Штефанік-Арсенюк”, м. Красилів 

 

ВОЗНЮКА 
Сергія Миколайовича  

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Атоммонтажсервіс”, м. Нетішин 

 

ЛЕВЧУКА 
Ярослава Володимировича

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Термопласт”, смт Летичів  

 

НОВИКА 
Анатолія Матвійовича 

– президента товариства з обмеженою відповідальністю 
“НВК “ЕКОФАРМ”, с. Улашанівка Славутського 
району

 

ПЕТЛЬОВАНОГО 
Руслана Федоровича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Ситний Двір 2004”, с. Воробіївка Дунаєвецького району 

 

РЕВНЮКА 
Віктора Миколайовича 

– фізичну особу-підприємця, с. Залісся Старосиняв-
ського району  
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ФЕДЧИШИНА 
Олега Миколайовича 

– директора Хмельницької філії товариства з обме-
женою відповідальністю “СЕ Борднетце Україна”, 
м. Хмельницький

 

ФРАНКОВА 
Михайла Ришардовича 

– фізичну особу-підприємця, м. Волочиськ 

 

2) за активну участь у розбудові незалежної соборної Української дер-
жави, збереженні національної пам’яті, вагомий особистий внесок у виховання 
підростаючого покоління та з нагоди вшанування 76-х роковин початку депор-
тації українців з Лемківщини, Надсяння, Холмщини, Південного Підляшшя, 
Любачівщини, Західної Бойківщини у 1944-1945 роках: 

ГЛАДИШЕВСЬКОГО 
Володимира Казиміровича

– голову Волочиського районного товариства “Пересе-
ленці” 

 

КАЧУРИКА 
Івана Івановича 

– члена Хмельницького регіонального суспільно-куль-
турного товариства “Переселенці” 

 

ТАРАСЮК 
Стефанію Василівну 

– члена Хмельницького регіонального суспільно-куль-
турного товариства “Переселенці”, депортовану з тери-
торії Польщі у 1946 році

 

3) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з 
нагоди Дня фізичної культури і спорту: 

АНТОНЮКА 
Анатолія Романовича 

– інструктора зі спорту Дунаєвецького міського центру 
фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”, майстра 
спорту України з гирьового спорту, м. Дунаївці

 

БАРБАЛЮКА 
Віктора Денисовича 

– заслуженого працівника фізичної культури і спорту, 
відмінника народної освіти, кавалера ордена Дружби 
народів, Почесного громадянина міста Хмельницького, 
Почесного президента вільної боротьби, ветерана 
спорту, м. Хмельницький

 

БАРДЕЦЬКОГО 
Петра Михайловича 

– тренера-викладача зі стрільби кульової Хмельницької 
обласної дитячо-юнацької спортивної школи, заслуже-
ного тренера України зі стрільби кульової, м. Хмель-
ницький

 

БОРТЮКА 
Олександра Степановича 

– викладача кафедри теорії і методики фізичної культури 
Хмельницької гуманітарно-педагогічної академії, майст-
ра спорту СРСР міжнародного класу з бобслею, м. Хмель-
ницький

 

БРИЛЮК 
Руслану Ігорівну 

– головного спеціаліста відділу фізичної культури та 
спорту управління молоді та спорту обласної дер-
жавної адміністрації

 

ВАРНАЦЬКОГО  
Віталія Вікторовича 

– лейтенанта поліції, інспектора-штурмовика УКОРД 
Головного управління Національної поліції в області, 
майстра спорту України з гирьового спорту
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ГАРБАРЕЦЬ 
Олену Миколаївну 

– капітана поліції, командира взводу роти поліції особ-
ливого призначення Головного управління Національної 
поліції в області, майстра спорту України з дзюдо, 
майстра спорту України міжнародного класу з боротьби 
самбо

 

ГОЛОНГОВСЬКОГО 
Віктора Олександровича 

– заступника начальника центру – начальника відділу 
інформаційних технологій центру оперативного зв’язку 
телекомунікаційних систем та інформаційних техноло-
гій Головного управління ДСНС України в області, 
заслуженого майстра спорту України з пожежно-при-
кладного спорту

 

КОВАЛЬОВА 
Миколу Андрійовича 

– заслуженого працівника фізичної культури і спорту, 
ветерана спорту, м. Хмельницький 

 

КОСТІНА 
Євгена Івановича 

– голову комітету з фізичної культури та спорту, колиш-
нього начальника управління молоді та спорту облдерж-
адміністрації (у 1985-2005 роках), заслуженого пра-
цівника фізичної культури і спорту, ветерана спорту, 
м. Хмельницький

 

ЛЕЩЕНКА 
Андрія Миколайовича 

– Президента Федерації регбі Хмельницької області, 
м. Хмельницький 

 

МЕРЛЕНІ 
Іріні Олексіївну 

– заслуженого майстра спорту України з боротьби віль-
ної, чемпіонку Олімпійських ігор з боротьби вільної, 
м. Хмельницький

 

МИРОНЧУКА 
Олександра Вікторовича 

– старшого лейтенанта поліції, інспектора-штурмовика 
УКОРД Головного управління Національної поліції в 
області, майстра спорту України з боротьби самбо

 

НАГОРНОГО 
Сергія Вікторовича 

– заслуженого майстра спорту СРСР з веслування на 
байдарках і каное, чемпіона Олімпійських ігор з веслу-
вання на байдарках та каное, ветерана спорту, м. Хмель-
ницький

 

ОЛІЩУКА 
Романа Миколайовича 

– фахівця (з оперативного реагування та цивільного 
захисту) аварійно-рятувального загону спеціального 
призначення Головного управління ДСНС України в 
області, майстра спорту України з волейболу

 

ОНІЩУКА  
Миколу Никифоровича 

– чемпіона та призера Всеукраїнських та міжнародних 
змагань зі спортивної ходьби, ветерана спорту, По-
чесного громадянина міста Красилів, м. Красилів

 

ПІСОЦЬКОГО 
Сергія Івановича 

– тренера-викладача відділення тхеквондо ВТФ Хмель-
ницької обласної школи вищої спортивної майстер-
ності, заслуженого тренера України з тхеквондо ВТФ, 
м. Хмельницький

 

ПОВОРОЗНЮКА 
Дениса Володимировича 

– голову федерації баскетболу області 

 

САВАРЧУКА 
Миколу Степановича 

– голову профспілкового комітету Хмельницької вагонної 
дільниці, майстра спорту СРСР міжнародного класу з 
легкої атлетики, ветерана спорту, м. Хмельницький
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СЛІВІНСЬКОГО 
Олексія Ярославовича 

– тренера-викладача з веслування на байдарках та 
каное Хмельницької дитячо-юнацької спортивної 
школи № 2, заслуженого майстра спорту України з 
веслування на байдарках та каное, м. Хмельницький

 

СОЛТИКА 
Сергія Олександровича 

– директора Хмельницької дитячо-юнацької спортивної 
школи № 2, майстра спорту України з веслування на 
байдарках і каное

 

СТАРОДУБА 
Анатолія Михайловича 

– організатора традиційних Всеукраїнських змагань з 
велосипедного спорту на шосе “Тур Братів Стародубів”, 
майстра спорту СРСР з велосипедного спорту, ветерана 
спорту, м. Хмельницький

 

ТІТАРЕНКА 
Дмитра Олеговича 

– спортсмена відділення велосипедного спорту  обласної 
школи вищої спортивної майстерності, майстра спорту 
України міжнародного класу з велосипедного спорту – 
маунтенбайк 

 

ТУРИКА 
Максима Юрійовича 

– пожежного рятувальника 2-ї Державної пожежно-ряту-
вальної частини 1-го Державного пожежно-рятуваль-
ного загону Головного управління ДСНС України в об-
ласті, майстра спорту України з волейболу

 

ФЕДОСЕЄВА 
Анатолія Івановича 

– директора обласного центру фізичного виховання 
учнівської молоді 

   

4) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятів-
ника: 

 

ЗАКУРДАЄВА 
Юрія Олександровича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу реагування на надзвичайні ситуації та підго-
товки органів управління управління з питань цивіль-
ного захисту населення обласної державної адміні-
страції

 

КЛІМОВА 
Дмитра Юрійовича 

– капітана служби цивільного захисту, провідного інспек-
тора відділу пожежної безпеки управління запобігання 
надзвичайним ситуаціям Головного управління ДСНС 
України в області

 

СУХОВІРСЬКУ 
Наталію Володимирівну 

– фахівця відділу агітаційно-пропагандистської роботи 
Центру забезпечення діяльності Головного управлін-
ня ДСНС України в області 

 

ФЛОРЕСКУЛА 
Віталія Петровича 

– відповідального чергового відділу забезпечення ро-
боти пунктів управління управління з питань цивіль-
ного захисту населення обласної державної адміні-
страції

  

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми і молоддю та з нагоди 40-річчя від дня народження 
МАТКОВСЬКУ Наталію Володимирівну, начальника відділу організаційно-пра-
вового забезпечення соціальної роботи обласного центру соціальних служб; 
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6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БИКА 
Сергія Миколайовича 

– бухгалтера Віньковецького лісництва державного 
підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

ГОРДІЯ 
Євгена Михайловича 

– начальника лісокомплексу державного підприємства 
“Шепетівське лісове господарство” 

 

ГРАЧУКА 
Юрія Юрійовича 

– лісничого Хмельницького лісництва державного підпри-
ємства “Хмельницьке лісомисливське  господарство” 

 

ГУМЕНЮКА 
Олександра Євгеновича 

– тракториста Грицівського лісництва державного підпри-
ємства “Старокостянтинівське лісове господарство” 

 

ЖИЛУ  
Миколу Васильовича 

– лісоруба 6-го розряду Струзького лісництва державного 
підприємства “Новоушицьке лісове господарство” 

 

КАСІЯНОВА 
Володимира Степановича 

– старшого майстра лісу Бохнянського лісництва держав-
ного підприємства “Летичівське лісове господарство” 

 

КРАТАСЮК 
Наталію Вікторівну 

– старшого наукового співробітника Національного 
природного парку “Мале Полісся” 

 

ОСТАПЧУКА 
Сергія Миколайовича 

– лісничого Голицького лісництва державного під-
приємства “Славутське лісове господарство” 

 

ПАЛІЧУКА 
Олександра Григоровича 

– майстра лісу Лютарського лісництва державного 
підприємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

ПИСАРЕНКА 
Григорія Павловича 

– головного лісничого державного підприємства 
“Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

САМСОНОВА 
Андрія Вікторовича 

– головного спеціаліста відділу лісосировинних ресур-
сів обласного управління лісового та мисливського 
господарства

 

ШЕВЧУКА 
Олександра Валерійовича 

– головного лісничого державного підприємства 
“Кам’янець-Подільське лісове господарство” 

   

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток бібліотечної справи та з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек: 

ВОЙТОВИЧ 
Олену Антонівну 

– провідного бібліотекаря відділу виробничої літера-
тури обласної універсальної наукової бібліотеки 

 

ГРИНЬКОВУ 
Таїсію Іванівну

– завідувача відділу абонемента обласної бібліотеки 
для юнацтва 

 

ГРУДЕЦЬКУ 
Тетяну Віталіївну 

– завідуючу відділуом науково-методичної роботи та 
інновацій у бібліотечній справі обласної універсаль-
ної наукової бібліотеки

 

ЛИФАР 
Оксану Петрівну 

– заступника директора з наукової роботи обласної 
бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 

 

СЕМЕНЮК 
Лілію Павлівну

– завідуючу читальним залом гуманітарного профілю 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
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ЧЕРНОУС 
Валентину Юхимівну 

– директора обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шев-
ченка 

   

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання служ-
бових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток газового господарства 
Хмельниччини та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафтопере-
робної промисловості працівників акціонерного товариства “Хмельницькгаз”: 

ДЯЧУК 

Ірину Олександрівну 
– провідного фахівця управління з персоналу 

 

КОРЖІНЬОВСЬКУ 

Олену Анатоліївну 
– техніка 

 

ЛЕЩУКА 

Олега Андрійовича 
– майстра Славутського відділення 

 

ПАЛЯНИЦЮ 
Тараса Анатолійовича 

– майстра Старокостянтинівського відділення 

   

9) за багаторічну сумлінну працю в органах державної влади, високий 
професіоналізм, вагомий особистий внесок у розвиток документування управ-
лінської інформації та з нагоди 65-річчя від дня народження РОМАНЧУК Галину 
Юріївну, завідувача друкарського бюро загального відділу апарату обласної 
державної адміністрації; 

10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи з сім’ями, дітьми і молоддю та з нагоди 55-річчя від дня народження 
ВЛАСЮК Тетяну Михайлівну, директора обласного центру соціальних служб; 

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадянську 
позицію, вагомий особистий внесок у розвиток освітянської галузі міста Сла-
вута та з нагоди Дня міста ОСТАПЧУК Міру Йонівну, завідувача закладу 
дошкільної освіти № 6 “Золота рибка”; 

12) за багаторічну сумлінну працю на освітянській ниві, значний особис-
тий внесок у навчання і виховання підростаючого покоління, високий професіо-
налізм та з нагоди 65-річчя від дня народження ОЛІЙНИК Ларису Іванівну, 
вчителя початкових класів Мар’янівської гімназії Чорноострівської селищної 
ради; 

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток освітянської галузі та з нагоди 10-річчя з дня утворення громад-
ської організації “Асоціація керівників закладів освіти Хмельницької області”: 
БАЙДИЧА 
Віктора Григоровича 

– директора гімназії № 2 Хмельницької міської ради  

 

ЗАЙОНЦ  
Інну Миколаївну 

– директора спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів “Успіх” 
Славутської міської ради 
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КРУПНИК  
Валентину Олександрівну

– директора Городнявської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Шепетівської районної ради 

 

САВЧУК 
Валентину Миколаївну 

– директора Поляхівського навчально-виховного комп-
лексу “ЗОШ І-ІІІ ступенів – колегіум” Теофіпольської 
районної ради

 

СОБОЛИК 
Тамілу Анатоліївну 

– директора Нетішинської загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів № 1 Нетішинської міської ради 

 

ТАРЧИНСЬКУ 
Ольгу Петрівну 

– директора Струзької загальноосвітньої школи І-ІІІ сту-
пенів Новоушицької селищної ради 

 

14) за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобу-
дування, упровадження передових технологій у виробництво сучасної про-
дукції, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
машинобудівника:  
АДАМЧУКА 
Вадима Володимировича 

– налагоджувальника автоматів та напівавтоматів цеху 
№ 442 Волочиського машинобудівного заводу пуб-
лічного акціонерного товариства “Мотор Січ”

 

БЕЗПАЛЬЧУКА 
Анатолія Олександровича 

– слюсаря з механоскладальних робіт складального цеху 
державного підприємства “Красилівський агрегатний 
завод”

 

БЛАЖЕЯ  
Миколу Миколайовича 

– слюсаря з механоскладальних робіт механо-зварю-
вального цеху державного підприємства “Красилів-
ський агрегатний завод”

 

ЛІМПАКА 
Володимира Володимировича 

– начальника служби головного конструктора това-
риства з обмеженою відповідальністю “Красилів-
агромаш”

  

15) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’яз-
ків, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 

БАБІЙ 
Тетяну Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу договірної роботи юри-
дичного управління Головного управління Держгео-
кадастру в області

 

БАУЛУ 
Ірину Олександрівну 

– начальника відділу документального забезпечення – 
завідувача канцелярії господарського суду 

 

БЄЛОВУ 
Вікторію Андріївну 

– лейтенанта поліції, юрисконсульта відділу правового 
забезпечення Головного управління Національної по-
ліції в області

 

ВОЗНЯК 
Алю Гюндузівну 

– адвоката, м. Хмельницький  

 

ГАЛАЗЮК 
Світлану Анатоліївну 

– головного спеціаліста відділу управління персоналом, 
юридичного та організаційного забезпечення апарату 
Ярмолинецької районної державної адміністрації 
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ГАЛІМСЬКОГО 
Віталія Вікторовича 

– прокурора відділу процесуального керівництва у кри-
мінальних провадженнях слідчих територіального уп-
равління Державного бюро розслідувань обласної 
прокуратури

 

ГОНТКІВСЬКОГО 
Михайла Вікторовича 

– головного спеціаліста-юрисконсульта відділу з пи-
тань персоналу та організаційно-правової роботи Де-
партаменту економічного розвитку, курортів і туриз-
му обласної державної адміністрації 

 

ГУЛІВАТУ 
Валентину Іванівну 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу організації роботи та розвитку персоналу управ-
ління персоналу Центрально-Західного міжрегіональ-
ного управління Міністерства юстиції (м. Хмель-
ницький)

 

ЗЕНОАГУ 
Віталія Петровича 

– головного спеціаліста центрального відділу з питань 
нотаріату управління нотаріату Центрально-Захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

ІВАСЮКА 
Олександра Петровича 

– підполковника поліції, заступника начальника відділу 
розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого 
управління Головного управління Національної по-
ліції в області

 

КАРЧЕВСЬКОГО 
Дмитра Миколайовича 

– підполковника юстиції Управління Служби безпеки 
України в області 

 

КЛІПАЦЬКУ 
Ірину Анатоліївну 

– головного спеціаліста-юрисконсульта Департаменту 
природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації

 

КОБРІНА 
В’ячеслава Георгійовича 

– прокурора відділу організації прийому громадян, 
розгляду звернень та запитів обласної прокуратури 

 

КСЬОНДЗИКА 
Юрія Юрійовича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ЛАВРІЄНКА 
Олександра Миколайовича

– старшого лейтенанта юстиції Управління Служби 
безпеки України в області 

    

МОСТОВУ 
Наталію Станіславівну 

– помічника судді Кам’янець-Подільського міськрайон-
ного суду 

 

ПІДВАЛЬНУ 
Орисю Вадимівну 

– головного спеціаліста відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
її надавачами Хмельницького місцевого центру з на-
дання безоплатної вторинної правової допомоги

 

ПРИТУЛІНУ 
Дар’ю Олегівну 

– помічника судді Шепетівського міськрайонного суду 

    

ПРЯДУНА 
Олексія Володимировича 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду  

 

ПОЛІЩУК  
Любов Андріївну 

– начальника відділу юридичного та фінансово-госпо-
дарського забезпечення апарату Полонської районної 
державної адміністрації
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РОЗУМНЯК 
Олену Володимирівну 

– заступника керівника апарату Хмельницького окруж-
ного адміністративного суду 

 

САВЧУК 
Ольгу Юріївну

– головного спеціаліста-юрисконсульта Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації 

 

САМЧУК 
Тетяну Петрівну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

СВІРНЕВСЬКУ 
Наталію Віталіївну  

– адвоката, м. Хмельницький 

 

СКОРОПАДА 
Дмитра Олексійовича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

СМІРНОВУ 
Світлану Михайлівну 

– заступника начальника відділу з питань персоналу та 
правового забезпечення Департаменту соціального 
захисту населення обласної державної адміністрації

 

ТОПОЛЯ 
Юрія Олексійовича 

– доцента кафедри теорії та історії держави і права 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова

 

ХАРЛАМОВА 
Анатолія В’ячеславовича 

– начальника відділу “Летичівське бюро правової до-
помоги” Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

 

ЦУГЕЛЬ 
Алісу Олександрівну  

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

 

ЧУХАСЬ 
Ольгу Олександрівну 

– головного спеціаліста сектору правового забезпечен-
ня, претензійно-позовної та договірної роботи юри-
дичного відділу апарату обласної державної адміні-
страції 

   

16) за сумлінну бездоганну працю, плідну педагогічну діяльність, високі 
досягнення у навчанні і вихованні дітей та з нагоди Всеукраїнського дня 
дошкілля: 

АНТОНЮК  
Олену Дмитрівну 

– методиста районного методичного кабінету відділу 
освіти Ізяславської районної державної адміністрації 

 

ЛЮЗНЯК 
Людмилу Іванівну 

– завідувача Голосківського дошкільного навчального 
закладу “Берізка” Гуменецької сільської ради Кам’я-
нець-Подільського району  

 

МИХАЛЬСЬКУ 
Аліну Анатоліївну 

– директора Дунаєвецького Центру розвитку дитини 
“Пролісок” Дунаєвецької міської ради 

 

СІМОНЧУК 
Людмилу Михайлівну 

– завідувача дошкільним навчальним закладом (ясла-
садок) № 9 “Пролісок”, м. Нетішин 

 

СУХАРЄВУ 
Людмилу Григорівну 

– соціального педагога Кам’янець-Подільського дошкіль-
ного навчального закладу (ясла-садок) № 30 комбіно-
ваного типу
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17) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Староушицької громади 
та з нагоди 65-річчя від дня народження ПРУДИВУСА Миколу Петровича, при-
ватного підприємця, смт Стара Ушиця Кам’янець-Подільського району; 

18) за високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю в сфері про-
фесійної (професійно-технічної) освіти та з нагоди відзначення 80-річчя 
професійно-технічної освіти: 
ГУРЕЦЬКУ  
Валентину Болеславівну 

– заступника директора з навчально-виховної роботи 
Хмельницького професійного ліцею електроніки 

 

ПАРХОМЮК  
Любов Василівну 

– старшого майстра Вищого професійного училища 
№ 25, м. Хмельницький 

 

ПРИХОДЬКО  
Валентину Василівну 

– майстра виробничого навчання Державного навчаль-
ного закладу “Хмельницький центр професійно-тех-
нічної освіти сфери послуг” 

 

СИДОРЕНКО  
Тетяну Миколаївну 

– завідувача лабораторії загальноосвітньої підготовки 
Науково-методичного центру професійно-технічної 
освіти та підвищення кваліфікації інженерно-педаго-
гічних працівників в області 

  

19) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підвищення кваліфікації управлінських кадрів Хмельнич-
чини та з нагоди 55-річчя від дня народження СУХІНУ Надію Григорівну, 
помічника директора з адміністративної роботи Хмельницького регіонального 
центру підвищення кваліфікації; 

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
АТАМАНЧУК 
Тетяну Федорівну 

– завідувача сектору освіти Волочиської районної дер-
жавної адміністрації 

 

БАГАС 
Людмилу Миколаївну 

– заступника директора з виховної роботи відокремле-
ного структурного підрозділу – Хмельницький полі-
технічний коледж Національного університету “Львів-
ська політехніка”

 

БУНДУ 
Тетяну Антонівну 

– завідувача закладу дошкільної освіти № 4 “Сонечко”, 
м. Славута 

 

ЗИМУ 
Наталію Володимирівну 

– вчителя хімії технологічного багатопрофільного ліцею 
із загальноосвітніми класами м. Хмельницького імені 
Артема Мазура

 

ЙОХНУ 
Миколу Антоновича 

– завідувача кафедри менеджменту, адміністрування та 
готельно-ресторанної справи Хмельницького націо-
нального університету

 

КУРМАНСЬКОГО 
Юрія Івановича 

– директора Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Хмель-
ницької обласної ради 

 

КУРЮМОВУ 
Людмилу Йосипівну 

– заступника директора з адміністративно-господарської 
частини Хмельницького державного центру естетич-
ного виховання учнівської молоді 
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ЛЕСЬКОВУ 
Світлану Василівну 

– директора Хмельницького кооперативного коледжу 
Хмельницького кооперативного торговельно-еконо-
мічного інституту

 

ЛЮБОХИНЕЦЬ 
Ларису Сергіївну 

– доцента кафедри економічної теорії, завідувача ка-
федри економічної теорії, завідувача навчально-мето-
дичного відділу Хмельницького національного універ-
ситету

 

МИХАЙЛОВУ 
Ірину Юріївну 

– професора кафедри трудового, земельного та госпо-
дарського права Хмельницького університету управ-
ління та права імені Леоніда Юзькова 

 

МУДРУ 
Інну Іванівну 

– директора Хмельницької спеціалізованої школи І сту-
пеня № 30 

 

САВЧЕНКО 
Марину Сергіївну 

– керівника навчального відділу Хмельницької гумані-
тарно-педагогічної академії 

 
  

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

1) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з нагоди 
Дня фізичної культури і спорту: 

БОРУЦІ  
Марії Сергіївні 

– спортсменці відділення боксу обласної школи вищої 
спортивної майстерності, майстру спорту України 
міжнародного класу з боксу 

 

БУЗІНСЬКОМУ  
Євгену Юрійовичу 

– спортсмену Подільського центру традиційного ка-
рате “Пересвєт”, майстру спорту України міжнарод-
ного класу з карате традиційного WTKF, м. Хмель-
ницький

 

КІЗИМІ  
Ігореві Григоровичу  

– спортсмену зі стрільби кульової обласної дитячо-
юнацької спортивної школи, майстру спорту України 
міжнародного класу зі стрільби кульової

 

КОРОБЧУКУ  
Василю Павловичу 

– тренеру-викладачу з футболу Хмельницького регіо-
нального центру з фізичної культури і спорту інва-
лідів “Інваспорт”, заслуженому тренеру України з 
футболу, м. Кам’янець-Подільський 

 

МЕЛЬНИК  
Тетяні Григорівні 

– спортсменці-інструктору штатної збірної команди 
України з пауерліфтингу, заслуженому майстру спорту 
України з пауерліфтингу, м. Кам’янець-Подільський

 

ТЕРЕЩУКУ  
Івану Борисовичу 

– голові Хмельницької федерації волейболу 

 

ТРУШЕВУ  
Віталію Євгенійовичу 

– спортсмену-інструктору паралімпійської збірної коман-
ди України з футболу, заслуженому майстру спорту 
України з футболу, м. Кам’янець-Подільський

  



12 
 

2) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятів-
ника співробітникам Головного управління ДСНС України в області: 

БАБІЙ  
Аллі Анатоліївні 

– майору служби цивільного захисту, провідному фа-
хівцю відділу ресурсного забезпечення  

 

ЯЦИШИНІЙ  
Оксані Анатоліївні  

– старшині служби цивільного захисту, диспетчеру 
чергової зміни оперативно-координаційного центру 

 
  

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БІЛЕЦЬКІЙ  
Наталії Юріївні 

– начальнику дільниці по вирощуванню посадкового 
матеріалу державного підприємства “Славутське лі-
сове господарство”

 

МИХАЙЛОВСЬКОМУ 
В’ячеславу Вацлавовичу 

– лісорубу 6-го розряду Струзького лісництва держав-
ного підприємства “Новоушицьке лісове госпо-
дарство”

 

НЕТИЧУКУ  
Анатолію Володимировичу

– кранівнику лісокомплексу державного підприємства 
“Шепетівське лісове господарство” 

 

ТОКАРЮ  
Миколі Миколайовичу 

– водію автомобіля по вивезенню лісу Летичівського 
лісопункту державного підприємства “Летичівське 
лісове господарство”

 
  

4) за сумлінну працю, високий професіоналізм, активну громадську по-
зицію, вагомий особистий внесок у культурний розвиток міста Славута та з 
нагоди Дня міста ТУРЧАК Оксані Миколаївні, керівнику народного художнього 
колективу театру естрадної пісні “Водограй” Будинку дитячої творчості 
м. Славута; 

5) за багаторічну самовіддану працю та з нагоди 100-річчя від дня на-
родження: 
ГЛУШАНЬ  
Єлизаветі Петрівні 

– жительці с. Черепова Хмельницького району 

 

СТЕЦЮК  
Неонілі Дмитрівні 

– жительці с. Холодець Волочиського району 

 
  

6) за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобу-
дування, упровадження передових технологій у виробництво сучасної про-
дукції, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
машинобудівника:  
СОБКУ  
Дмитру Віталійовичу  

– термісту цеху № 405 Волочиського машинобудівного 
заводу публічного акціонерного товариства “Мотор 
Січ”
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7) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’язків, 
вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 

БІЛАНЮ 
Ігорю Вікторовичу  

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

БОГДАНЕВИЧ 
Ользі Олексіївні  

– секретарю судового засідання Полонського район-
ного суду 

 

БОРОВИК  
Олександрі Олександрівні 

– заступниці начальника відділу правопросвітництва та 
надання безоплатної правової допомоги Старокос-
тянтинівського місцевого центру з надання безоплат-
ної вторинної правової допомоги 

 

ГУМЕНЮКУ 
Олегу Михайловичу 

– підполковнику поліції, старшому оперуповноважено-
му в особливо важливих справах відділу розкриття 
злочинів проти особи управління карного розшуку 
Головного управління Національної поліції в області

 

ДЕРЕНІВСЬКОМУ  
Миколі Юрійовичу 

– прокурору Хмельницької місцевої прокуратури 

 

КОВАЛЬЧУК  
Наталії Вадимівні 

– помічнику судді Хмельницького апеляційного суду 

 

КРАСОВСЬКІЙ 
Світлані Анатоліївні 

– помічнику судді Хмельницького окружного адміні-
стративного суду 

 

КУШНІР  
Аллі Михайлівні  

– головному спеціалісту відділу інформаційно-аналі-
тичного забезпечення та статистики господарського 
суду

 

НІКІФОРОВІЙ  
Тетяні Іванівні 

– доценту кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидату юридичних наук

 

ОМЕЛЬЧЕНКУ 
Володимиру Володимировичу

– лейтенанту юстиції Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ПОГОРІЛІЙ  
Людмилі Олександрівні 

– провідному спеціалісту відділу організаційного за-
безпечення розгляду кримінальних справ Хмель-
ницького апеляційного суду 

 

ПІСКУНУ 
Олександру Валентиновичу

– лейтенанту юстиції Управління Служби безпеки 
України в області 

 

РИБАКУ  
Ігорю Степановичу 

– начальнику відділу правопросвітництва та надання 
безоплатної правової допомоги Кам’янець-Поділь-
ського місцевого центру з надання безоплатної вто-
ринної правової допомоги 
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РОМАНОВУ  
Андрію Івановичу 

– прокурору відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудо-
вого розслідування та підтриманням публічного об-
винувачення управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України та органами, 
які ведуть боротьбу з організованою та транснаціо-
нальною злочинністю обласної прокуратури

 

СЛОБОДЯНУ 
Олександру Мар’яновичу  

– підполковнику поліції, заступнику начальника орга-
нізаційно-методичного відділу слідчого управління 
Головного управління Національної поліції в області

 

СПОСОБ  
Лілії Юріївні 

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

 

СТОРЧАЙ  
Наталії Петрівні 

– провідному спеціалісту відділу представництва в 
судах та інших органах юридичного управління Го-
ловного управління Держгеокадастру в області

 

ТЛУСТІ 
Ульяні Олександрівні  

– секретарю судового засідання господарського суду 

 

ЦЕГЕЛІ  
Вячеславу Васильовичу 

– головному спеціалісту відділу організації та контро-
лю за виконанням рішень управління забезпечення 
примусового виконання рішень в області Централь-
но-Західного міжрегіонального управління Міністер-
ства юстиції (м. Хмельницький) 

  

8) за високий професіоналізм, сумлінну багаторічну працю у сфері про-
фесійної (професійно-технічної) освіти та з нагоди відзначення 80-річчя профе-
сійно-технічної освіти: 
ДЕЛІТУ  
Василю Володимировичу 

– майстру виробничого навчання Вищого професій-
ного училища № 25 м. Хмельницький 

 

КАЧУРОВСЬКІЙ  
Аллі Володимирівні 

– майстру виробничого навчання Державного навчаль-
ного закладу “Ярмолинецький агропромисловий центр 
професійної освіти”

   

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 
БОЙЧУК 
Галині Яківні 

– методисту Чемеровецького медичного коледжу 

 

ЄГОРОВІЙ 
Світлані Григорівні 

– заступнику директора з навчально-виховної роботи 
опорного навчального закладу “Купільська загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів Волочиської районної 
ради Хмельницької області” 

 

ЄРМОЛЕНКО 
Галині Миколаївні 

– майстру виробничого навчання Державного навчаль-
ного закладу “Хмельницький центр професійно-тех-
нічної освіти сфери послуг” 
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МАСЛОВСЬКІЙ 
Світлані Михайлівні 

– директору комунальної установи “Інклюзивно-ре-
сурсний центр” Віньковецької районної ради  

 

МИСЬКУ 
Василю Миколайовичу 

– начальнику управління освіти виконавчого комітету 
Нетішинської міської ради 

 

НЕДЗЕЛЬСЬКІЙ 
Вікторії Михайлівні 

– методисту І категорії навчального відділу факультету 
управління та економіки Хмельницького універси-
тету управління та права імені Леоніда Юзькова

 

ПАРАСЦІ 
Ользі Анатоліївні 

– доценту кафедри хімії та хімічної інженерії Хмель-
ницького національного університету 

 

ПИЛИПАК 
Марині Миколаївні 

– директору Хмельницького палацу творчості дітей та 
юнацтва 

 

СЛОБОДЯНУ 
Сергію Борисовичу 

– доценту кафедри фізики, охорони праці та інженерії 
середовища Подільського державного аграрно-тех-
нічного університету

 

СТРАШНЮК 
Жанні Дмитрівні 

– завідувачу обласного навчально-методичного центру 
психологічної служби обласного інституту післядип-
ломної педагогічної освіти 

 

ШЕВЧУК 
Ніні Володимирівні 

– вчителю математики Старокостянтинівського ліцею 
імені Михайла Семеновича Рудяка Старокостянти-
нівської міської ради

 
 
Голова адміністрації           Дмитро ГАБІНЕТ 


