
 
 
 
 
Про нагородження Почесною гра-
мотою та Подякою обласної дер-
жавної адміністрації 

 
 

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 сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний особистий 
внесок у розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди 70-річчя 
від дня народження ГРУБІ Георгія Борисовича, директора Кам’янець-
Подільського району електричних мереж акціонерного товариства 
“Хмельницькобленерго”; 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у навчання і виховання учнівської молоді та розвиток освітньої галузі: 

ЗВЕДЕНЮКА  
Миколу Андрійовича 

– вчителя хімії Пліщинської загальноосвітньої школи 
І-ІІІ ступенів Шепетівської міської ради 

 

ЛЮБІНСЬКУ  
Людмилу Григорівну 

– доцента кафедри біології та методики її викладання 
Кам’янець-Подільського національного університету 
імені Івана Огієнка

 

МІРОНОВУ  
Наталію Геннадіївну 

– професора кафедри екології Хмельницького на-
ціонального університету, доцента 

 

3) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, особистий 
внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в 
зоні проведення операції Об’єднаних сил МЕЛЬНИЧУК Богдану Анатоліївну, 
лейтенанта податкової міліції управління протидії економічним правопо-
рушенням Головного управління ДФС в області; 
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4) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 35-х роковин Чорнобильської 
катастрофи учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

БІДУ 
Володимира Петровича 

– заступника голови Полонської організації Всеукраїнсь-
кої громадської організації інвалідів “Союз Чорно-
биль України”

 

БОЙЦУНА  
Олександра Олександровича 

– члена Хмельницької районної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

БОНДАРЯ 
Василя Андрійовича 

– члена Хмельницької міської організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

ВЛАСЮКА  
Сергія Миколайовича 

– капітана внутрішньої служби у відставці, колишнього 
начальника караулу 6-ї самостійної державної пожеж-
ної частини м. Шепетівка Управління державної по-
жежної охорони УМВС України в області

 

ДОРОТЮКА  
Павла Олеговича 

– провідного інспектора відділу формування та суп-
роводження інформаційних ресурсів управління інфор-
маційно-аналітичної підтримки Головного управління 
Національної поліції в області  

 

ІВАХОВА 
Володимира Васильовича

– пенсіонера, с. Станіславівка Хмельницького району 

 

КАЩУКА 
Василя Михайловича 

– пенсіонера МВС, м. Дунаївці  

 

КІНЦА  
Анатолія Болеславовича 

– прапорщика внутрішньої служби у відставці, ко-
лишнього водія 4-ї самостійної державної пожежної 
частини м. Кам'янець-Подільський Управління дер-
жавної пожежної охорони УМВС України в області

 

КУРМАНЧУКА 
Василя Володимировича 

– пенсіонера, с. Глібів Кам’янець-Подільський район 

 

МАЙДАНА 
Миколу Дмитровича 

– члена ради Білогірської організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України”

 

НІКОЛАЙЧУКА 
Віктора Івановича 

– голову Летичівської організації Всеукраїнської гро-
мадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль України” 

 

НІКОНЧУКА 
Володимира Петровича 

– пенсіонера МВС, м. Хмельницький 

 

СЕМЕНЮКА 
Володимира Петровича 

– пенсіонера, смт Нова Ушиця  

 

СІКОРСЬКОГО 
Савелія Анатолійовича 

– пенсіонера, м. Дунаївці 

 

СІМКОВА 
Валерія Романовича 

– члена Хмельницької міської організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України”
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СОРОКУ 
Петра Прокоповича 

– члена ради Старосинявської організації Всеукраїнської 
громадської організації інвалідів “Союз Чорнобиль 
України”

 

ТОКАРЧУКА 
Анатолія Вікторовича 

– пенсіонера, м. Дунаївці  

 

ЯРМОШУКА  
Анатолія Яковича 

– інспектора І-ї категорії відділу озброєння, забезпечен-
ня одностроєм та іншими матеріально-технічними за-
собами управління логістики та матеріально-технічного 
забезпечення Головного управління Національної по-
ліції в області

 

5) за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони: 

КОНДРАТЮКА  
Олега Володимировича 

– старшого прапорщика служби цивільного захисту, 
командира відділення 8-ї державної пожежно-ряту-
вальної частини 3-го державного пожежно-ряту-
вального загону Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій в області

 

СНІСАРА  
Василя Єфимовича 

– майора внутрішньої служби у відставці, колишнього 
начальника державного пожежного нагляду Ярмо-
линецького району управління державної пожежної 
охорони УМВС України в області 

 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
збереження культурної спадщини області та з нагоди 50-річчя від дня 
створення відділу охорони пам’яток ЮСЬКОВУ Ольгу Анатоліївну, 
завідувача відділу охорони пам’яток Хмельницького обласного науково-
методичного центру культури і мистецтва; 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
забезпечення охорони праці, запобігання нещасним випадкам на виробництві 
та з нагоди Дня охорони праці, працівників управління Держпраці в області: 

ТКАЧЕНКА  
Володимира Павловича 

– головного державного інспектора відділу нагляду в 
агропромисловому комплексі та соціально-культурній 
сфері

 

ТИДЕНЬ  
Ларису Григорівну 

– головного спеціаліста сектору персоналу 

 

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток освіти та з нагоди 50-річчя від дня народження 
ЛІРУК Галину Сергіївну, головного спеціаліста відділу освіти, молоді та 
спорту Теофіпольської селищної ради; 

9) за зразкове виконання військового і службового обов’язку, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час охо-
рони кордонів та з нагоди Дня прикордонника України працівників 
Національної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького: 
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ГАЩУК  
Оксану Валеріївну 

– майора, старшого офіцера відділення планування та 
інформаційно‐аналітичного  забезпечення  відділу 
організаційно‐мобілізаційної  роботи,  контролю  та 
планування 

 

СОВВУ  
Сергія Миколайовича 

– старшого  викладача  кафедри  психології,  педагогіки 
та  соціально‐економічних  дисциплін  факультету 
забезпечення оперативно‐службової діяльності 

 

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток творчих здібностей дітей і підлітків та з нагоди 35-річчя від 
дня заснування Нетішинського комунального позашкільного навчального 
закладу Будинок дитячої творчості, працівників навчального закладу: 

ЗВОНАРЬОВУ 
Наталію Михайлівну 

– методиста 

 

ЧЕЛИШЕВУ 
Олену Іванівну 

– культорганізатора  

 

11) за зразкове виконання військового обов’язку, високий професіона-
лізм, вірність присязі та з нагоди 8-ї річниці з Дня створення військової 
частини А0661, військовослужбовців частини: 

БОГАТИРЬОВА  
Дениса Олександровича

– капітана, помічника командира частини з фінансово-
економічної роботи – начальника служби 

 

ДУБИНЕЦЬКОГО  
Степана Миколайовича 

– прапорщика, сержанта-інструктора відділення інструк-
торів 

 

ЛАНОВОГО  
Дмитра Олеговича 

– лейтенанта, начальника топографічної служби 

 

12) за багаторічну сумлінну працю в системі гідрометслужби України, 
високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у забезпечення 
гідрометеорологічною інформацією споживачів та з нагоди 60-річчя від дня 
народження ЛЕВЧУК Олену Іванівну, техніка-метеоролога ІІ категорії 
об’єднаної гідрометеорологічної станції Хмельницький обласного центру з 
гідрометеорології; 

13) за належне надання поліцейських послуг у сферах протидії злочин-
ності, забезпечення публічної безпеки та порядку, охорони прав і свобод лю-
дини, інтересів суспільства та держави ГЕРАСИМЧУКА Руслана 
Володимировича, начальника Головного управління Національної поліції в 
області, полковника поліції; 

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

1) за вагомий внесок у розвиток національної освіти, учнівського 
дослідництва, формування екологічної свідомості і культури підростаючого 
покоління та з нагоди 140-річчя від дня заснування Вільховецької загаль-
ноосвітньої школи І-ІІІ ступенів імені Федора Степановича Бацури Новоу-
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шицької селищної ради ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ 
ШКОЛИ; 

2) за зразкове виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у справу боротьби з вогняною стихією, захисту 
життя і здоров’я людей, майна від пожеж та з нагоди Дня пожежної охорони: 

ВОЙТКОВУ  
Юрію Васильовичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту у 
відставці, колишньому командиру відділення-водію 
12-ї державної пожежно-рятувальної частини Голов-
ного управління МНС України в області

 

СКАРЖЕНЮКУ  
Михайлу Михайловичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту у 
відставці, колишньому старшому водію 11-ї державної 
пожежно-рятувальної частини Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в області

 

3)  за вагомий внесок у розвиток національної освіти, учнівського 
дослідництва та з нагоди завершення роботи над інформаційно-довідковим 
виданням “Енциклопедія  лісового господарства Хмельниччини”: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ОБЛАСНОГО ЕКОЛОГО-
НАТУРАЛІСТИЧНОГО ЦЕНТРУ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ; 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ОБЛАСНОГО ІНСТИТУТУ 

ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ОСВІТИ; 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ЛІСОВОГО ТА 

МИСЛИВСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА; 

4) за мужність, самовідданість, високий професіоналізм, проявлені під 
час ліквідації наслідків аварії та з нагоди 35-х роковин Чорнобильської 
катастрофи учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

ВІННИЦЬКОМУ 
Олександру Станіславовичу

– пенсіонеру, м. Дунаївці 

 

ДРУЗЮ  
Василю Романовичу 

– прапорщику внутрішньої служби у відставці, ко-
лишньому командиру відділення 7-ї державної пожеж-
ної частини по охороні ХАЕС Управління державної 
пожежної охорони УМВС України в області

 

ДУБАСУ 
Олександру Миколайовичу

– пенсіонеру МВС, м. Хмельницький 

 

КРАВЦЮ 
Петру Миколайовичу 

– пенсіонеру МВС, м. Хмельницький 

 

ТКАЧУК  
Валентині Сергіївні 

– члену Хмельницької районної організації Всеук-
раїнської громадської організації інвалідів “Союз 
Чорнобиль України”

 

5) за зразкове виконання військового і службового обов’язку, високий 
професіоналізм, вірність присязі, мужність та героїзм, проявлені під час охо-
рони кордонів та з нагоди Дня прикордонника України працівникам На-
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ціональної академії державної прикордонної служби України ім. Б. Хмель-
ницького: 

МАЗУРУ  
Валентину Юрійовичу 

– старшому науковому співробітнику науково-дос-
лідної лабораторії дослідження проблем охорони 
державного кордону науково-дослідного відділу

 

ТОРІЧНОМУ  
Олександру 
Володимировичу 

– професору кафедри психології, педагогіки та со-
ціально-економічних дисциплін факультету забезпе-
чення оперативно-службової діяльності 

 

6) за вагомий внесок у справу ліквідації наслідків медико-біологічної 
надзвичайної ситуації природного характеру державного рівня пов’язаної із 
поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, активну благодійну і 
волонтерську діяльність пов’язану із наданням транспорту для перевезення 
медичного кисню на територію Хмельницької області ТРУДОВОМУ КОЛЕК-
ТИВУ ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «МЕССЕР УКРАЇНА», м. Дніпро. 

7) за зразкову організацію роботи щодо запобігання поширення на 
території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 шляхом забезпечення надійного функціонування 
“Мобільного госпіталю ДСНС” у м. Славута КОЛЕКТИВУ МОБІЛЬНОГО 
РЯТУВАЛЬНОГО ЦЕНТРУ ШВИДКОГО РЕАГУВАННЯ ДСНС УКРАЇНИ. 

 

 
Голова адміністрації         Сергій ГАМАЛІЙ 


