
 
 
 
 

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, зразкове ви-
конання посадових обов’язків, вагомий особистий внесок у справу охорони здо-
ров’я та з нагоди 60-річчя від дня народження ГУРНИЦЬКУ Ірину Едмундівну, 
завідувачку педіатричного відділення для дітей старшого віку, лікаря-педіатра 
комунального підприємства “Хмельницька міська дитяча лікарня” Хмельниць-
кої міської ради; 

2) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
90-річчя від дня народження ЧИННИКА Дмитра Васильовича, ветерана праці, 
колишнього начальника обласного управління сільського господарства (1975-
1985); 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
ГОВДУ  
Миколу Михайловича 

– прокурора відділу ведення Єдиного реєстру досудо-
вих розслідувань та інформаційно-аналітичної ро-
боти обласної прокуратури

 

КОМАРА  
Івана Васильовича 

– керівника Шепетівської місцевої прокуратури 
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СТЕЦЮКА  
Сергія Івановича 

– керівника Городоцької місцевої прокуратури 

 

4) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 
ВІНСКОВСЬКОГО  
Андрія Володимировича 

– молодшого лейтенанта, помічника начальника штабу 
з кадрів та стройової частини штабу військової час-
тини А4568 безпосереднього підпорядкування війсь-
ковій частині А2738

 

ВЛАСЮКА  
Олександра Миколайовича

– старшого сержанта, головного сержанта ремонтного 
взводу військової частини А1788 

 

ВОЛОШИНА  
Валерія Миколайовича 

– майора юстиції, помічника начальника Хмельниць-
кого зонального відділу Військової служби право-
порядку з правової роботи

 

ГОЛИКА  
Миколу Івановича 

 заступника начальника відділу комплектування та 
призову (підготовки до військової служби) Хмель-
ницького обласного військового комісаріату

 

ГРИГОРЧУК  
Олесю Андріївну 

– лікаря-інфекціоніста інфекційного відділення Хмель-
ницького військового госпіталю 

 

ДРЕМЛЮГУ  
Євгенію Олексіївну 

– працівника з комплексного обслуговування та ре-
монту будівлі 15-го гарнізонного будинку офіцерів 

 

КОЗЛОВСЬКОГО  
Миколу Васильовича 

– старшого прапорщика, техніка інженерно – саперної 
роти військової частини А3631 безпосереднього під-
порядкування військовій частині А2738 

 

ЛЕОНОВУ  
Олену Олегівну 

– лейтенанта, заступника командира роти забезпечення 
навчального процесу з морально-психологічного за-
безпечення батальйону забезпечення військової час-
тини А2641

 

ЛИЛАК  
Наталію Іванівну 

– молодшого лейтенанта, заступника начальника нав-
чального курсу з морально-психологічного забезпе-
чення навчального центру військової частини А2641

 

МАЗНІЦЬКОГО  
Олександра 
Костянтиновича 

– підполковника, заступника військового комісара – 
начальника відділення комплектування об’єднаного 
військового комісаріату 

 

ОЛІЙНИКА  
Іллю Сергійовича 

– лейтенанта, командира навчального взводу – викла-
дача навчального курсу навчального центру військо-
вої частини А2641

 

ПАТИКА  
Володимира Михайловича

– прапорщика, головного сержанта автотранспортної 
роти військової частини А1788 

 

РАДЧЕНКА  
Костянтина Анатолійовича

– полковника, військового комісара обласного війсь-
кового комісаріату 

 

САВІЦЬКОГО  
Євгена Вікторовича 

– капітана, командира групи спеціального призначення  
роти спеціального призначення військової частини 
А0661
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ТИХОНЮКА  
Максима Ігоровича 

– старшого лейтенанта, командира групи спеціального 
призначення роти спеціального призначення війсь-
кової частини А0661

 

ШЕЛУДЧЕНКА  
Віктора Валерійовича 

– прапорщика, начальника 1-ї комендантської групи 
2-го взводу охорони відділення Військової служби 
правопорядку Хмельницького зонального відділу Війсь-
кової служби правопорядку 

 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у соціально-економічний розвиток Чемеровецького району та з нагоди 60-річчя 
від дня народження ГОНЧАР Валентину Іванівну, начальника відділу фінансово-
господарського забезпечення, організаційної та інформаційної діяльності, 
цифрового розвитку та захисту персональних даних – головного бухгалтера 
апарату Чемеровецької районної державної адміністрації; 

6) за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

БАЄВУ  
Тетяну Федорівну 

– голову Хмельницької обласної громадської органі-
зації “Подільський центр “Ґендерна рада” 

 

БЕРЛІНСЬКУ 
Валентину Андріївну 

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

БОРТЮК  
Наталію Леонідівну 

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

ГАЛАЧИНСЬКУ  
Соломію Вячеславівну 

– студентку 3-го курсу Хмельницького національного 
університету 

 

ДАНИЛЕВСЬКОГО 
Віктора Михайловича 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ НАЦІЇ”, 
учасника бойових дій 

 

КОВАЛЬЧУКА  
Івана Івановича 

– волонтера громадської організації “Тепло рідних сер-
дець” 

 

КОЗЛОВУ  
Надію Семенівну 

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

МАКАРОВУ  
Галину Василівну 

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

МАКАРУ  
Світлану Олександрівну

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

ПОЛІЖАК  

Діану Іванівну 
– студентку 2-го курсу Хмельницького національного 

університету 
 

САВІЦЬКУ  
Наталію Анатоліївну 

– голову громадської організації “Батьківські крила” 

 

ФЕДЕШІНА 
Віталія Юрійовича 

– волонтера благодійного фонду “ПОДИХ НАДІЇ НАЦІЇ”, 
учасника бойових дій  

 

ФУРМАН  
Олену Богданівну 

– кухаря Хмельницької ЗОШ І-ІІІ ступенів № 22 
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7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

КОВАЛЬЧУК 
Ганну Валеріївну  

– начальника відділу юридичного забезпечення вико-
навчого апарату Красилівської районної ради 

 

ПЕРЕВОЗНЮКА  
Дмитра Миколайовича 

– підбирача довідкового та інформаційного матеріалу 
Китайгородської сільської ради 

 

ХОХЛОВА  
Олексія Вячеславовича 

– начальника управління адміністративних послуг 
Хмельницької міської ради 

 

8) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий професіо-
налізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди 45-річчя від дня 
народження РИМАР Олену Анатоліївну, головного спеціаліста відділу фінансів 
Волочиської районної державної адміністрації; 

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників статистики працівників Головного управління 
статистики в області: 

РЕХЛИЦЬКУ  
Наталію Михайлівну 

– головного спеціаліста відділу збирання даних ви-
біркових обстежень населення 

 

ЦИКОРІДЗЕ  
Іраклія Георгійовича 

– завідувача сектору правової роботи 

 

10) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, високий 
професіоналізм, мужність, вагомий особистий внесок у зміцнення законності і 
правопорядку на території області та з нагоди п’ятої річниці з дня роботи 
управління патрульної поліції в області Департаменту патрульної поліції пра-
цівників управління: 

ВИБОДОВСЬКОГО  
Віталія Віталійовича 

– лейтенанта поліції, інспектора взводу № 2 роти № 4 
батальйону  

 

КАЛИНЮКА  
Івана Миколайовича 

– лейтенанта поліції, інспектора взводу № 2 роти так-
тико-оперативного реагування 

 

РУССУ  
Олега Григоровича 

– лейтенанта поліції, інспектора взводу № 2 роти № 3 
батальйону 

 

ХАЛІМБЕКОВА  
Артема Михайловича 

– лейтенанта поліції, інспектора взводу № 1 роти № 1 
батальйону 

11) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і 
свобод громадян та з нагоди Дня працівників суду : 

БАЛАЦ  
Ніну Олександрівну 

– суддю у відставці, колишню голову господарського 
суду  

 

Д’ЯКОВИЧА  
Олександра Олександровича

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 
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ЗБОРОВСЬКУ  
Оксану Анатоліївну 

– помічника судді Городоцького районного суду  

 

КУШНІРУК  
Наталію Василівну 

– помічника судді Старосинявського районного суду  

 

КАСАПА  
Віктора Миколайовича 

– голову Хмельницького окружного адміністративного 
суду у відставці 

 

КШЕВЖІНСЬКУ  
Наталію Анатоліївну 

– помічника судді Хмельницького апеляційного суду

 

НІКОЛАЙЧУКА 
Миколу Євгеновича 

– голову Хмельницького окружного адміністративного 
суду у відставці 

 

ОЛІЙНИКА  
Юрія Петровича 

– суддю у відставці господарського суду  

 

ПОВХ  
Людмилу Ігорівну 

– прибиральника службових приміщень господарського 
суду 

 

ЦИМБАЛІСТУ  
Ірину Ярославівну  

– помічника судді Волочиського районного суду  

 

ЧОРНОКОНЯ 
Віктора Вікторовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду  

 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток художнього мистецтва та з нагоди 60-річчя від 
дня народження ГАЛИЦЬКОГО Сергія Федоровича, художника, члена Хмель-
ницької обласної організації Національної спілки художників України; 

13) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток художнього мистецтва та з нагоди 80-річчя від 
дня народження ПАВЛОВИЧА Якова МАР’ЯНОВИЧА, художника, члена Хмель-
ницької обласної організації Національної спілки художників України; 

14) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС ТОМУСЯКА Володимира Володими-
ровича, пенсіонера МВС, учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобиль-
ській АЕС, м. Хмельницький; 

15) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 28-ї річниці 
створення Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького: 
ГУЦАЛЮКА  
Валерія Анатолійовича 

– налагоджувальника поліграфічного устаткування групи 
забезпечення поліграфічного виробництва полігра-
фічного відділення видавництва  

 

ІВАНИШИНА 
Миколу Васильовича 

– старшого прапорщика, старшину курсу підготовки 
кандидатів до присвоєння первинного офіцерського 
звання та офіцерів прийнятих з запасу та переведених 
з інших відомств 
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МАКОГОНЧУК  
Наталію Віталіївну 

– старшого викладача кафедри психології, педагогіки 
та соціально-економічних дисциплін  

 

МАХЛАЯ  
Олександра Миколайовича

– полковника, начальника кафедри спеціальних дис-
циплін  

 

МИСТЕЦЬКУ  
Наталію Андріївну 

– завідувача лабораторії кафедри загальнонаукових та 
інженерних дисциплін  

 

ТОМКІВА  
Ігоря Орестовича 

– професора кафедри воєнного мистецтва факультету 
підготовки керівних кадрів  

 
 

  

16) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

КОЛЕКТИВ ІНСПЕКЦІЇ З ЯДЕРНОЇ БЕЗПЕКИ НА ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ АЕС 
(НА ПРАВАХ САМОСТІЙНОГО ВІДДІЛУ) ДЕРЖАВНОЇ ІНСПЕКЦІЇ 

ЯДЕРНОГО РЕГУЛЮВАННЯ УКРАЇНИ 
 

КОРОПАТВУ 
Степана Васильовича 

– електрослюсаря з ремонту устаткування розподіль-
них пристроїв 6 розряду ПС-330 кВ “Кам’янець-По-
дільська” департаменту електричних підстанцій від-
окремленого підрозділу “Південно-Західна електро-
енергетична система” приватного акціонерного това-
риства “Національна енергетична компанія “Укр-
енерго”

 

ПОБЕРЕЖНОГО  
Сергія Васильовича 

– електромонтера з експлуатації розподільних мереж 
Дунаєвецького району електричних мереж акціонер-
ного товариства “Хмельницькобленерго”

 

працівників відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна електро-
станція” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча 
компанія “Енергоатом”: 
БАБІЧЕВА  
Ігоря Васильовича 

– слюсаря з контрольно-вимірювальних приладів та 
автоматики 4-го розряду цеху теплової автоматики та 
вимірювань 

 

БУГАЄНКА  
Руслана Володимировича

– інженера з експлуатації устаткування атомної 
електростанції 1-ї категорії реакторного цеху  

 

ВАСИЛЮКА  
Петра Васильовича 

– інженера 2-ї категорії навчально-тренувального центру  

 

СВАЧІЯ  
Михайла Петровича 

– електрослюсаря з обслуговування автоматики та за-
собів вимірювань електростанцій 5-ї групи цеху 
теплової автоматики  та вимірювань  

 

ШЕВЧУКА  
Олексія Андрійовича 

– майстра дільниці поводження з радіоактивними від-
ходами 1-ї групи цеху дезактивації та поводження з 
радіоактивними відходами  

17) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіо-
налізм, бездоганну службу та з нагоди 29-ї річниці урядового фельд’єгерського 
зв’язку України БОРЦЯ Віктора Володимировича, майора, офіцера відділу уря-
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дового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України у місті Хмельницькому; 

18) за сумлінне виконання службових обов’язків, високу професійну 
майстерність, проявлену ініціативу, старанність та наполегливість та з нагоди 
Дня військової частини А1788 військовослужбовців: 
ДАР’ЇНА 
Миколу Анатолійовича 

– старшого солдата, водія автотранспортного взводу 
автотранспортної роти  

 

ДИШЛЮКА  
Віталія Олександровича

– сержанта, командира 1-го відділення 1-го взводу роти 
безпілотних авіаційних комплексів  

 

ЗАВОТОРНОГО  
Олега Васильовича  

– старшого солдата, старшого оператора групи СпП 
загону СпО  

 

19) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби: 

ЛІЩУКА  
Юрія Володимировича 

– заступника начальника Ізяславського районного від-
ділу державної виконавчої служби Центрально-За-
хідного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

РАБЧЕНЮК  
Надію Костянтинівну 

– головного спеціаліста відділу організації та контролю 
за виконанням рішень Управління забезпечення при-
мусового виконання рішень у Хмельницькій області 
Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 
 

  

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у захист конституційних прав і свобод людини та з нагоди Дня адвокатури:  
ЗАБОЛОТНОГО 
Антона Миколайовича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ПІЛІНСЬКОГО  
Сергія Ігоровича 

– адвоката, м. Кам’янець-Подільський 

 

ФЕДОРОВА 
Валерія Борисовича 

– адвоката, м. Шепетівка 

 
 

  

 

21) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових обо-
в’язків, широку популяризацію архівних документів та з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ співробітників Державного архіву області: 

ДАНІЛКОВИЧ 
Світлану Антонівну 

– заступника начальника відділу організаційно-аналі-
тичної роботи  

 

РАГУ 
Валентину Станіславівну

– начальника відділу формування НАФ та діловодства  
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2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-
ного подарунка кожному:  

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
АНАНЬЄВІЙ  
Ірині Володимирівні 

– прокурору Городоцької місцевої прокуратури 

 

АТАМАНЮК  
Марині Олександрівні 

– прокурору Кам’янець-Подільської місцевої прокуратури

 

БАКЛАНУ  
Геннадію Вікторовичу 

– прокурору Старокостянтинівської місцевої прокуратури  

 

2) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня Збройних Сил України: 
БЛИЗНЮКУ  
Борису Юрійовичу 

– старшому солдату, водію-мотористу взводу забезпе-
чення навчального процесу роти забезпечення нав-
чального процесу батальйону забезпечення війсь-
кової частини А2641

 

ГАЛИЧУ 
Юрію Володимировичу 

– старшому солдату, оператору господарчого взводу 
роти забезпечення військової частини А1788 

 

ДМИТРИЧЕНКУ  

Дмитру Сергійовичу 
– старшому солдату, водію-електрику відділення інже-

нерних конструкцій взводу інженерних конструкцій 
військової частини А0480 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

ДРАПЧУКУ  
Петру Павловичу 

– сержанту, начальнику автотранспортної групи роти 
забезпечення військової частини А0661 

 

КАЧУРУ  
Віталію Васильовичу 

– солдату, стрільцю відділення охорони взводу охо-
рони роти охорони військової частини А2641 

 

КОНАШУ  
Олександру Миколайовичу 

– старшому сержанту, командиру взводу забезпечення 
Хмельницького зонального відділу Військової служ-
би правопорядку

 

КУЗНЕЦЮ  
Юрію Васильовичу 

– старшому сержанту, ГСВ командиру 1-го відділення 
2-го взводу роти безпілотних авіаційних комплексів 
військової частини А1788

 

НЕПИЙВОДІ  
Ігорю Віталійовичу  

– капітану, начальнику відділу офіцерів запасу і кадру 
обласного військового комісаріату 

 

РИБЩУН  
Олені Анатоліївні 

– старшому солдату, радіотелеграфісту радіостанції 
радіовзводу польового вузла зв’язку військової 
частини А2738

 

РОМАНЕНКУ  
Віталію Вячеславовичу 

– старшому солдату, оператору (з медицини) групи 
спеціального призначення роти спеціального призна-
чення військової частини А0661 
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3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

ГОЙ  
Галині Петрівні 

– старості сіл Демшин, Патринці Китайгородської 
сільської ради 

 

4) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників статистики працівникам Головного управління 
статистики в області: 

 

МЕЛЬНИЧУК  
Анастасії Анатоліївні 

– провідному спеціалісту відділу аналізу даних вибір-
кових обстежень населення 

 

ТАНЦЮРІ  
Оксані Анатоліївні 

– головному спеціалісту відділу збирання даних ста-
тистичних спостережень та взаємодії з респонден-
тами управління збирання даних статистичних спо-
стережень, взаємодії з респондентами та роботи з 
постачальниками адміністративних даних

 
 

  

5) за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
невичерпний оптимізм, щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Між-
народного дня волонтера: 

КОЛЕКТИВУ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
САНАТОРНО-ЛІКУВАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ “ПЕРЛИНА ПОДІЛЛЯ” 

 

БАЗИЛЮК  
Валентині Андріївні 

– волонтерці, громадській діячці, представниці 8-го 
батальйону УДА “АРАТТА” 

 

МОЦНОМУ  
Івану Володимировичу 

– директору Хмельницького геріатричного пансіонату 
для ветеранів війни і праці 

 

ОЛЕЙКО  
Валентині Іванівні 

– волонтерці, членкині громадської організації “Тепло 
рідних сердець” 

 
 

  

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня працівників суду : 

ДЯЧУК 
Надії Іванівні 

– прибиральнику службових приміщень відділу управ-
ління державним майном Хмельницького апеляцій-
ного суду

 

КОВАЛЬЧУК 
Анастасії Ігорівні 

– помічнику судді Славутського міськрайонного суду  

 

ЛИГУНУ 
Сергію Олеговичу 

– головному спеціалісту (з інформаційних технологій) 
Ярмолинецького районного суду  

 

МАТВІЮК 
Оксані Володимирівні 

– помічнику судді Старокостянтинівського районного 
суду  

 

НИКОЛАЙЧУКУ 
Віктору Максимовичу 

– водію автотранспортних засобів (легкових автомо-
білів) відділу управління державним майном Хмель-
ницького апеляційного суду 
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СІКОРІ 
Юлії Вікторівні 

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду  

 

СЛОБОДЯНЮК 
Аліні Юріївні 

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду  

 

ТКАЧУКУ 
Михайлу Михайловичу 

– секретарю Білогірського районного суду  

 

ФРЕЮ 
Віктору Володимировичу

– старшому секретарю господарського суду Хмель-
ницької області  

 

7) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

БРИГИДІ  
Євгенію Миколайовичу 

– пенсіонеру МВС, учаснику ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, смт Летичів 

   

МАРЧИШЕНУ  
Степану Івановичу 

– пенсіонеру МВС, учаснику ліквідації наслідків аварії 
на Чорнобильській АЕС, м. Хмельницький 

 
 

  

8) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у роз-
виток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енергетика: 

МУНЧАКУ  
Олександру Валерійовичу 

– інженеру по роботі з побутовими споживачами 
Кам’янець-Подільського району електричних мереж 
акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”

 

ПАВЛЮКУ  
Віктору Степановичу 

– електромонтеру з обслуговування підстанції VІ групи 
ПС-330 кВ “Хмельницька” департаменту електричних 
підстанцій відокремленого підрозділу “Південно-За-
хідна електроенергетична система” приватного акціо-
нерного товариства “Національна енергетична ком-
панія “Укренерго”

 

СТРЮЧКОВУ  
Сергію Ігоровичу 

– електромонтеру з ремонту повітряних ліній електро-
передачі 5-го розряду Хмельницької дільниці експлу-
атації ПЛ департаменту ліній електропередачі від-
окремленого підрозділу “Південно-Західна електро-
енергетична система” приватного акціонерного това-
риства “Національна енергетична компанія “Укр-
енерго”

 
 

  

працівникам відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна електро-
станція” державного підприємства “Національна атомна енергогенеруюча ком-
панія “Енергоатом” 
БИКОНІ  
Денису Сергійовичу 

– майстру з ремонту 1-ї групи енергоремонтного під-
розділу відходами  

 

БИЦЮКУ  
Юрію Володимировичу 

– майстру 2-ї групи енергоремонтного підрозділу  

 

ДЕМЕДЮКУ  
Сергію Васильовичу 

– машиністу-обхіднику з турбінного устаткування 
7 групи турбінного цеху  
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ЛАНОВЕНКО  
Людмилі Степанівні 

– інженеру з ремонту 2 категорії електричного цеху  

 

ШЕВЧУКУ  
Олегу Петровичу 

– водію автотранспортних засобів транспортного цеху  

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
бездоганну службу та з нагоди 29-ї річниці урядового фельд’єгерського зв’язку 
України НАУМОВУ Дмитру Григоровичу, майору, старшому офіцеру відділу 
урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціального зв’язку та 
захисту інформації України у місті Хмельницькому; 

10) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби УСАТІ Тетяні Воло-
димирівні, заступнику начальника Кам’янець-Подільського районного відділу 
державної виконавчої служби Центрально-Західного міжрегіонального управ-
ління Міністерства юстиції (м. Хмельницький); 

11) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, широку популяризацію архівних документів та з нагоди Дня праців-
ників архівних установ БОРТНИК Ірині Василівні, заступнику начальника від-
ділу обліку та довідкового апарату Державного архіву області; 
 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


