
 
 
 
 

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, значний 
особистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди 
Всесвітнього дня медичних сестер: 
НІКОЛАЄВУ 
Олену Іванівну 

– сестру медичну приймального відділення комунального 
некомерційного підприємства “Хмельницький обласний 
заклад з надання психіатричної допомоги” Хмельниць-
кої обласної ради

 

ПАВЛІНУ 
Ілону Миколаївну  

– сестру медичну стаціонару відділення новоутворень го-
лови та шиї комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний протипухлинний центр” 
Хмельницької обласної ради 

 

ТЕСЛЮ 
Тетяну Іванівну 

– сестру медичну консультативно-діагностичного центру 
комунального некомерційного підприємства “Воло-
чиська багатопрофільна лікарня” Волочиської міської 
ради

 

2) за сумлінну працю в органах виконавчої влади, зразкове виконання 
службових обов’язків, високий професіоналізм та з нагоди 30-річчя від дня 
народження ДАВИДЧУК Зоряну Юріївну, заступника керівника апарату облас-
ної державної адміністрації; 
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3) за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм 
та з нагоди дня резервіста України, резервістів окремої бригади територіальної 
оборони області: 
БУГУ  
Богдана Миколайовича 

– солдата запасу 

 

ВОЛОШИНА  
Олександра Савича 

– майора запасу 

 

ДРОНИКА  
Сергія Васильовича 

– старшого лейтенанта запасу 

 

ДУБКОВА  
Дмитра Вадимовича 

– солдата запасу 

 

КОВАЛЬСЬКУ  
Юлію Олександрівну 

– солдата запасу 

 

ПЕРЕПЕЛИЦЮ  
Миколу Володимировича 

– майора запасу 

 

САВЧУКА  
Василя Васильовича 

– капітана запасу 

 

СІРОГО  
Олександра Олександровича

– старшого лейтенанта запасу 

 

4) за сумлінне виконання військового обов’язку, високий професіоналізм, 
бездоганну службу та з нагоди 18-ї річниці від дня створення Хмельницького 
зонального відділу Військової служби правопорядку у Збройних Силах України: 

ВОЛОШИНУ  
Анну Василівну 

– солдата, стрільця комендантської групи взводу охо-
рони відділення 

 

КАПЛАНЮКА  
Віктора Васильовича 

– майора, заступника начальника штабу з мобілізацій-
ної роботи 

 

5) за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові 
здобутки та з нагоди Дня науки: 
КОЛІСЕЦЬКОГО  
Вілена Івановича 

– вчителя інформатики Шепетівського навчально-ви-
ховного комплексу № 1 “Загальноосвітньої школи 
І-ІІ ступенів та ліцею ім. Героя України М. Дзявуль-
ського”

 

КУЗЬ  
Валентину Володимирівну 

– виконуючу обов’язки доцента кафедри мовознавства 
Хмельницького університету управління та права 
ім. Леоніда Юзькова

 

МИХАЙЛОВА  
Тараса Володимировича 

– вчителя історії Хмельницького технологічного багато-
профільного ліцею з загальноосвітніми класами імені 
Артема Мазура

 

МУЛИК  
Вікторію Вікторівну 

– вчителя інформатики Кам’янець-Подільської спеціалі-
зованої школи І-ІІІ ступенів № 5 з поглибленим 
вивченням інформатики 
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6) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя та з нагоди 35-річчя від дня народження 
РЕЗЕНЧУКА Віталія Вікторовича, директора обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи; 

7) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у розвиток 
волонтерського руху, соціальний захист прав ветеранів, активну участь у 
патріотичному вихованні молоді та з нагоди 80-річчя від дня народження 
САДИКОВА Габтульмуніра Мухамедовича, учасника бойових дій, голову Ради 
Хмельницької міської організації ветеранів, почесного ветерана України; 

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у надання медичної допомоги населенню області та з нагоди 
65-річчя від дня народження ПУХЛЯКОВУ Ольгу Олексіївну, завідувачку 
Центру планування сім’ї – жіночої консультації комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницька обласна лікарня” обласної ради; 

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у забезпечення охорони навколишнього природного середовища 
області та з нагоди Всесвітнього дня охорони навколишнього середовища: 

БАКАЛЮК  
Ірину Вікторівну 

– головного спеціаліста сектору управління персоналом 
Державної екологічної інспекції в області 

 

ВОЙТИШИНУ  
Вікторію Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу розвитку природно-запо-
відної справи, екологічної мережі та зв’язків з громад-
ськістю управління розвитку природно-заповідної справи, 
економіки природокористування, природоохоронних про-
грам та зв’язків з громадськістю Департаменту природ-
них ресурсів та екології обласної державної адміністрації

 

ВИШОМІРСЬКУ  
Ольгу Юріївну 

– начальника відділу державного екологічного нагляду 
(контролю) водних ресурсів – старшого державного 
інспектора з охорони навколишнього природного середо-
вища Хмельницької області Державної екологічної 
інспекції в області

 

КАЗІМІРОВУ  
Людмилу Павлівну 

– доцентку кафедри екології та біологічної освіти 
Хмельницького національного університету, канди-
дата біологічних наук

 

ОЛЕХ  
Марину Сергіївну 

– головного спеціаліста відділу регулювання природокори-
стування атмосферного повітря, надр, водних та земель-
них ресурсів та поводження з відходами управління 
оцінки впливу на довкілля, регулювання природокористу-
вання та моніторингу Департаменту природних ресурсів 
та екології обласної державної адміністрації

 

ХАРЧЕНКО  
Ольгу Борисівну 

– заступника начальника відділу організаційно-аналітичної 
діяльності, документування та контролю, взаємодії з 
громадськістю та ЗМІ Державної екологічної інспекції 
в області
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10) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, значні 
досягнення у службовій діяльності, вагомий особистий внесок у забезпечення 
надійності функціонування мереж і комплексів урядового та спеціального 
зв’язку на території області та з нагоди Дня Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України співробітників Управління Держспец-
зв’язку в області: 

РУДИНСЬКОГО 
Владислава Олексійовича 

– заступника начальника 1-го відділу  

 

МАТВЕЄВА 
Олексія Івановича 

– старшого інженера 1-го відділу  

   

11) за високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток музейної 
справи і збереження культурної спадщини та з нагоди 50-річчя від дня засну-
вання музею у Меджибізькому замку КОЛЕКТИВ ДЕРЖАВНОГО ІСТОРИКО-
КУЛЬТУРНОГО ЗАПОВІДНИКА “МЕЖИБІЖ”; 

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток меліорації та водного господарства та з нагоди Дня 
працівників водного господарства ГРИБОВСЬКУ Майю Іванівну, начальника 
Дунаєвецької дільниці Регіонального офісу водних ресурсів в області; 

13) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя, високу професійну майстерність та з нагоди 
відкриття стадіону “Товтри” смт Чемерівці: 

АНТОНЮКА  
Василя Семеновича 

– тренера з важкої атлетики дитячо-юнацької спор-
тивної школи Чемеровецької селищної ради 

 

КУЛИКА  
Назара Руслановича 

– учня дитячо-юнацької спортивної школи Чемеро-
вецької селищної ради, чемпіона області серед юна-
ків з Тхеквондо ВТ

 

РОСЕЦЬКУ  
Вікторію Олегівну 

– ученицю дитячо-юнацької спортивної школи Чемеро-
вецької селищної ради, чемпіонку області серед шко-
лярів з боксу

  

14) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу навчання і виховання студентської молоді та з нагоди 
25-річчя від дня заснування Хмельницького інституту імені Блаженнішого 
Володимира, Митрополита Київського і всієї України приватного акціонерного 
товариства “Вищий навчальний заклад “Міжрегіональна Академія управління 
персоналом”: 

КОЦЮКА 
Володимира Дмитровича 

– декана гуманітарно-економічного факультету, канди-
дата історичних наук 

 

ЦИГАНЮК 
Юлію Володимирівну 

– завідувача кафедри права та правоохоронної діяль-
ності, доктора юридичних наук, доцента 
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15) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельнич-
чини, високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня 
журналіста: 
БАЛАНДІНА  
Артема Сергійовича 

– відеографа редакції газети “Є” 

 

ГНЕВУШ 
Юлію Сергіївну 

– редакторку дочірнього підприємства “Дитяче Телеві-
зійне Агенство” “33 канал” 

 

НАЗАРКІНУ-АНДРЕЄВУ  
Валентину Сергіївну 

– менеджера з надання інформаційних послуг редакції 
обласної газети “Подільські вісті” 

 

РЖЕПЯНСЬКУ  
Ольгу Валеріївну 

– кореспондента інформаційного відділу новин телека-
налу “Перший Подільський” 

 

САДОМСЬКУ  
Лесю Михайлівну 

– журналіста обласної газети “Подільські вісті” 

 

ЯСЬКОВУ  
Світлану Володимирівну 

– редактора редакції “Сімейна газета” 

 

 

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

1) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та 
пропаганду здорового способу життя МАРУЩАК Аліні Анатоліївні, майстру 
спорту України міжнародного класу з важкої атлетики; 

2) за сумлінну і плідну працю, високий професіоналізм, вагомі трудові 
здобутки та з нагоди Дня науки: 

 

ВЕНГЕРУ 
Олександру Павловичу 

– викладачу Хмельницького торговельно-економічного 
фахового коледжу Київського національного торго-
вельно-економічного університету 

 

КАРПЕНКО 
Оксані Іванівні 

– вчителю української мови та літератури спеціалізо-
ваної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 12 
м. Хмельницького

 

СМОЛЬНИЦЬКОМУ  
Юрію Михайловичу 

– вчителю фізики Кам’янець-Подільського ліцею 

 

ФЕДОРОВІЙ  
Надії Дмитрівні 

– вчителю української мови та літератури Хмельниць-
кої середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів 
№ 24

 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у навчання і виховання студентської молоді та з нагоди 50-річчя від дня 
заснування Подільського спеціального навчально-реабілітаційного соціально-
економічного коледжу, студентам та працівникам коледжу: 

 

БОРОВИСЮК  
Таїсі Василівні

– викладачу 
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ВЛАДИЧИНСЬКІЙ  
Анастасії Василівні 

– студентці, кандидату в майстри спорту України з 
волейболу сидячи,  члену Паралімпійської збірної 
команди України з волейболу сидячи 

, 

ГАРБАРЕЦЬ  
Ірині Алініївні

– заступнику директора з навчальної роботи, викладачу

 

ГУМЕНЮК  
Ірині Леонтіївні 

– виконувачу обов’язків заступника директора з науко-
вої, інноваційної та міжнародної діяльності канди-
дату економічних наук, викладачу 

 

ДІМІТРІШИНІЙ  
Кароліні Іванівні 

– студентці, майстру спорту України з волейболу 
сидячи,  члену Паралімпійської збірної команди 
України з волейболу сидячи 

 

ДОЛИНІ  
Адріані Василівні 

– студентці, спортсменці І розряду з волейболу сидячи, 
члену Паралімпійської збірної команди України з 
волейболу сидячи

 

ІЛЬЧУК  
Катерині Романівні 

– студентці, кандидату в майстри спорту України з 
волейболу сидячи,  члену Паралімпійської збірної 
команди України з волейболу сидячи 

 

ЛУЧИКУ  
Василю Єфрімовичу 

– виконувачу обов’язків завідувача кафедри економіч-
ної кібернетики, інформаційної та соціокультурної 
діяльності, доктору економічних наук, професору

 

КРАВЦЮ  
Василю Миколайовичу 

– викладачу 

 

ПОГОРЕЦЬКІЙ  
Ользі Феофанівні 

– викладачу, керівнику центру фізичної культури, 
тренеру 

 

СЛОБОДЯНУ  
Володимиру Дмитровичу 

– викладачу, кандидату економічних наук, доценту 

 

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток меліорації та водного господарства та з нагоди Дня 
працівників водного господарства: 

ГРОСУЛ  
Оксані Степанівні 

– провідному інженеру-гідротехніку відділу з управ-
ління інфраструктурою та меліоративного моніто-
рингу Регіонального офісу водних ресурсів в області

 

ЧЛЕКУ  
Олександру Володимировичу

– провідному інженеру-гідротехніку технічного відділу  
Регіонального офісу водних ресурсів в області 

 

5) за сумлінну працю, високу професійну майстерність, вагомий внесок у 
розвиток танцювального мистецтва та з нагоди Дня захисту дітей: 

НАРОДНОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОЛЕКТИВУ АНСАМБЛЮ СУЧАСНОГО 
ТАНЦЮ “АПЕЛЬСИН” (КЕРІВНИК ПАЩЕНКО АЛЛА МИКОЛАЇВНА) 

ЗРАЗКОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОЛЕКТИВУ АНСАМБЛЮ НАРОДНОГО 
ТАНЦЮ “ГОРЛИЧКА” (КЕРІВНИК НАЗАРЕНКО ДМИТРО МИКОЛАЙОВИЧ) 

ЗРАЗКОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОЛЕКТИВУ АНСАМБЛЮ НАРОДНОГО 
ТАНЦЮ “ГІЛЕЯ” (КЕРІВНИК ГІЛЕВСЬКА ІННА МИХАЙЛІВНА) 
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КОЛЕКТИВУ СТУДІЇ СУЧАСНОГО ТАНЦЮ “АДЖАНТА” (КЕРІВНИКИ 
ІРИНА ДРОЗДОВСЬКА, ТЕТЯНА ХАДЖИНСЬКА) 

ЗРАЗКОВОМУ ХУДОЖНЬОМУ КОЛЕКТИВУ ТЕАТРУ-СТУДІЇ 
СУЧАСНОГО ТАНЦЮ “АБРА” (КЕРІВНИК ПАШИНСЬКА ЛІЛІЯ 

ВОЛОДИМИРІВНА) 

6) за вагомий особистий внесок у розвиток журналістики Хмельниччини, 
високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди Дня журналіста: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ІНФОРМАЦІЙНОГО АГЕНТСТВА “ХМ-ІНСАЙД” 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ “ПОДІЛЛЯ NEWS”; 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ ФІЛІЇ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА 
“НАЦІОНАЛЬНА СУСПІЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ УКРАЇНИ” 

“РЕГІОНАЛЬНА ДИРЕКЦІЯ UA: ПОДІЛЛЯ”; 

ДИКІЙ  
Тетяні Григорівні 

– керівнику сектору інформаційного забезпечення та 
зв’язків зі ЗМІ Кам’янець-Подільської міської ради 

 

КАРДАШУ  
Дмитру Михайловичу 

– журналісту інтернет-видання “Всім” 

 

НЕБЕСНІЙ  
Людмилі Федорівні  

– заступнику директора комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний центр громад-
ського здоров’я” обласної ради 

 

РАДИЦІ  
Миколі Миколайовичу 

– члену Національної спілки журналістів України, 
м. Нетішин 

 

 
 
Голова адміністрації          Сергій ГАМАЛІЙ 


