
 
 
 
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 обласної державної адміністрації 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, вагомий 
особистий внесок у розбудову Хмельницької області та з нагоди 75-річчя від 
дня народження ОВЧАРУКА Анатолія Онисимовича, колишнього першого 
заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації, голову 
Хмельницької обласної ради, заслуженого будівельника України; 

2) за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток Хмель-
ницького району, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та 
з нагоди 60-річчя від дня народження КОВАЛЯ Володимира Васильовича, 
першого заступника голови Хмельницької районної державної адміністрації; 

3) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя та з нагоди 75-ти річчя від дня народ-
ження ДРАПАТОГО Петра Петровича, голову федерації Хмельницької області 
з тенісу настільного; 

4) за вагомий особистий внесок у соціально-економічний, освітній розви-
ток селища Чорний Острів, справу охорони здоров’я мешканців громади та 
з нагоди 655-річчя від дня заснування селища: 

БАРАБАША  
Сергія Володимировича 

– заступника директора з наукової роботи Чорно-
острівського навчально-виховного комплексу “Загально-
освітня школа І-ІІІ ступенів, колегіум” Чорноострів-
ської селищної ради
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БАСАРАБА  
Євгена Олександровича 

– директора комунального некомерційного підпри-
ємства “Чорноострівська лікарня” Чорноострівської 
селищної ради

   

5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
60-річчя від дня народження ГАЛИЩУКА Володимира Івановича, колишнього 
заступника голови Хмельницької обласної державної адміністрації; 

6) за вагомий особистий внесок в економічний розвиток Хмельниччини, 
активну громадянську позицію, багаторічну сумлінну працю та високий 
професіоналізм КРАЄВСЬКОГО Володимира Миколайовича, голову обласної 
організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, 
громадського харчування та послуг; 

7) за сумлінну працю в органах рибоохорони, вагомий особистий внесок у 
ефективне здійснення контролю в галузі охорони, використання і відтворення 
водних біоресурсів та з нагоди Дня рибалки працівників управління Державного 
агентства рибного господарства в області: 

НИКИТЮК  
Ірину Василівну 

– завідувача сектору бухгалтерського обліку та звітності 

 

ПАВЛЮК  
Ірину Юріївну 

– головного спеціаліста з питань персоналу державної 
служби  

 

ПОЛУДНЯКА 
Андрія Олександровича

– начальника управління  

   

8) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади та органах 
місцевого самоврядування, вагомий особистий внесок у соціально-економічний 
і культурний розвиток Чемеровеччини та з нагоди 50-річчя від дня народження 
НАРОДОВЕЦЬ Жанну Семенівну, керуючу справами виконавчого комітету 
Чемеровецької селищної ради; 

9) за вагомий особистий внесок у захист державного суверенітету і 
територіальної цілісності держави, бездоганну службу, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня Сил спеціальних операцій Збройних Сил України: 
БЕЛЯЩЕНКА 
Вадима Олександровича 

– лейтенанта, командира взводу тактичних безпілотних 
авіаційних комплексів роти безпілотних авіаційних 
комплексів військової частини А1788 

 

БЕРЕЗОВСЬКОГО 
Анатолія Володимировича

– старшого солдата, водія автотранспортного взводу 
автотранспортної роти військової частини А1788 

 

ВЕСЕЛОВА 
Олексія Володимировича

– молодшого сержанта, інструктора взводу бойового 
забезпечення військової частини А1788 

 

ГРАБОВОГО 
Вадима Вікторовича 

– молодшого сержанта, старшого оператора відділення 
спеціального призначення групи спеціального призна-
чення роти спеціального призначення загону спе-
ціальних операцій військової частини А1788
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ДУДЧЕНКА 
Володимира Володимировича 

– головного сержанта, заступника командира групи 
спеціального призначення роти спеціального призна-
чення військової частини А0661 

 

КОВАЛЬЧУКА 
Михайла Володимировича

– старшого сержанта, інструктора з водіння роти забез-
печення військової частини А0661 

 

ПЛЯХИМОВИЧА 
Віталія Ігоровича 

– молодшого сержанта, командира відділення охорони 
взводу охорони військової частини А0661 

 

ФЕДУКІНА  
Максима Сергійовича 

– солдата, старшого лінійного наглядача лінійно-кросо-
вого відділення інформаційно-телекомунікаційного 
вузла центру зв’язку загону спеціального радіозв’язку  
військової частини А1788

 

10) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у со-
ціально-економічний і культурний розвиток Кам’янець-Подільського району та 
з нагоди 60-річчя від дня народження БОРШУЛЯКА Олександра Михайловича, 
директора товариства з обмеженою відповідальністю “Фірма “Династія”, 
м. Кам’янець-Подільський; 

11) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
60-річчя від дня народження БАРИЛЮКА Василя Івановича, голову товариства 
з обмеженою відповідальністю  “Хмельницькмлин”, Хмельницького району;  

12) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, забезпечення безпечності харчових продуктів, стабільного епізо-
отичного благополуччя та з нагоди Дня працівників ветеринарної медицини 
співробітників Головного управління Держпродспоживслужби в області:  
ВОЛЕНЮКА 
Юрія Миколайовича 

– начальника Ізяславського управління  

 

МІЦКЕВИЧ 
Марію Віталіївну 

– начальника Старокостянтинівського управління  

 

СТРІЛЕЦЬКОГО 
Едуарда Броніславовича

– начальника Деражнянського управління  

   

13) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у будівництво житла, об’єктів соціально-культурного, промислового та комерцій-
ного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди Дня будівель-
ника:  
ГАРКУШУ 
Євгена Миколайовича  

– інженера-будівельника технічного відділу товариства з 
обмеженою відповідальністю “Арден Палац”, смт Сатанів  

 

ГУРМАН 
Лілію Володимирівну 

– головного економіста державного підприємства “Хмель-
ницька обласна служба єдиного замовника”, м. Хмель-
ницький

 

ГУРСЬКОГО 
Віктора Дмитровича  

– електрозварника ручного зварювання 5 розряду това-
риства з додатковою відповідальністю “Хмельницък-
залізобетон”, м. Хмельницький 
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КУБЯКА 
Юрія Валентиновича  

– кранівника баштового крана багатопрофільного  вироб-
ничого товариства з обмеженою відповідальністю 
“Рокор”, м. Кам’янець-Подільський 

 

САБІТОВУ 
Валентину Василівну 

– маляра-штукатура приватної фірми “Діта”, м. Хмель-
ницький 

 

САМПІРА 
Володимира Дмитровича 

– директора приватного підприємства “Спорт-Прогрес”, м. 
Хмельницький 

 

ШТУНДЕРА 
Олександра Ілліча  

– виконавця робіт товариства з обмеженою відпові-
дальністю “БВК ФОРВАРД ПЛЮС” 

 

14) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у впровадження нових технологій, розширення науково-дослідних робіт та 
з нагоди 25-річчя від дня заснування державного підприємства “Науково-техніч-
ний комплекс “Завод точної механіки” працівників підприємства:  
КОВАЛЯ 
Ігоря Григоровича 

– токаря 6-го розряду

 

МЕЛЬНИЧУКА 
Олега Григоровича 

– головного механіка 

 

РУДЕНКО 
Людмилу Іванівну 

– начальника виробничого відділу  

 –

ФЕТІСОВУ-КУШНІР 
Людмилу Володимирівну

– гальваніка 5-го розряду

 

ШИМКОВА 
Олега Анатолійовича 

– начальника відділу матеріально-технічного постачан-
ня та збуту 

 

15) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у справу реалізації державної політики з питань соціальної 
роботи та з нагоди 60-річчя від дня народження БАБЕЦЬ Ніну Едуардівну, 
провідного фахівця із соціальної роботи відділу інформаційно-аналітичної та 
кадрової роботи Хмельницького обласного центру соціальних служб; 

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток мотоболу, популяризацію здорового способу життя та з нагоди        
55-річчя від дня заснування Кам’янець-Подільського мотоболу:  
ВІДЛАЦЬКОГО 
Павла Анатолійовича 

– начальника мотобольної команди “Поділля-Мотор”, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

ГОРЕНКА 
Сергія Михайловича 

– спортивного суддю, майстра спорту України, ветерана 
спорту 

 

ДАНИЛЯКА 
Володимира Васильовича 

– голову президії дитячо-юнацького мотобольного клубу 
“Поділля”, майстра спорту міжнародного класу України, 
ветерана спорту, м. Кам’янець-Подільський

 

ІСАЄНКА 
Сергія Миколайовича 

– почесного голову Федерації мотоболу міста Кам’я-
нець-Подільський  
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МУДРИКА 
Владислава Анатолійовича

– гравця мотобольної команди “Поділля-Мотор”, канди-
дата в майстри спорту України 

 

САВЕНКА 
Дмитра Михайловича 

– засновника благодійної організації “Благодійний фонд 
“МіСт імені Михайла Савенка” 

 

ТЕТЕРУКА 
Марка Гордійовича 

– заступника голови президії дитячо-юнацького мото-
больного клубу “Поділля”, м. Кам’янець-Подільський 

 

ЯНІШЕНА 
В’ячеслава Валентиновича

– капітана мотобольної команди “Поділля-Мотор”, канди-
дата в майстри спорту України 

   

17) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок в охорону, 
відтворення, збереження та використання державного мисливського фонду в 
наданих у користування мисливських угіддях та з нагоди 100-річчя від дня 
заснування Хмельницької обласної організації Українського товариства мисливців 
і рибалок: 

ДАНІЛІНА 
Олександра Євгеновича

– голову президії ради Ізяславської районної організації 
Українського товариства мисливців і рибалок 

 

КАРАВАН 
Зінаїду Василівну 

– голову президії ради Славутської районної організації 
Українського товариства мисливців і рибалок 

 

ОНИЩУКА 
Олександра Петровича 

– голову президії ради Дунаєвецької районної органі-
зації Українського товариства мисливців і рибалок 

 

ОСТАПЦЯ 
Валерія Дмитровича 

– голову президії ради Старосинявської районної орга-
нізації Українського товариства мисливців і рибалок 

 

ПЛАХТІЯ 
Володимира Даниловича

– голову президії ради Старокостянтинівської районної 
організації Українського товариства мисливців і рибалок 

   

18) за бездоганну службу, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у захист державного суверенітету і територіальної цілісності держави в 
зоні проведення Операції об’єднаних сил КУЛИНИЧА Сергія Юрійовича, 
старшого лейтенанта податкової міліції, старшого інспектора з особливих 
доручень відділу координаційного забезпечення податкової міліції Головного 
управління ДФС в області; 

19) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у 
соціально-економічний розвиток громади та з нагоди Дня створення Дунає-
вецької міської територіальної громади: 

ОГОРОДНІК 
Віту Юріївну 

– лікаря-нефролога Дунаєвецької філії Хмельницької 
обласної лікарні екстракорпоральної детоксикації та 
гемодіалізу

 

ШКОЛЬНЯК 
Євгену Олегівну 

– начальника управління “Центр надання адміністратив-
них послуг” Дунаєвецької міської ради  
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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 
будівництво житла, об'єктів соціально-культурного, промислового та комерцій-
ного призначення, розвиток будівельної галузі області та з нагоди Дня буді-
вельника: 
КОРЧАК 
Валентині Іванівні 

– головному бухгалтеру державного підприємства 
“Хмельницька обласна служба єдиного замовника”, 
м. Хмельницький

 

ЛУКІЯНЧУКУ 
Віталію Івановичу 

– слюсарю-сантехніку 5 розряду приватного підпри-
ємства “Сантехмонтаж-Еліт”, м. Хмельницький 

 

СКАЛЬНИК 
Катерині Іванівні  

– начальнику відділу транспорту товариства з обме-
женою відповідальністю “Будівельний Алянс Груп”, 
м. Хмельницький

 

ТИМЧУКУ 
Віктору Федоровичу 

– машиністу екскаватора 5 розряду товариства з до-
датковою відповідальністю “Хмельницькзалізобетон”, 
м. Хмельницький

 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у соціаль-
но-економічний розвиток громади та з нагоди Дня створення Дунаєвецької 
міської територіальної громади ПІХУРЦЮ Петру Васильовичу, завідувачу 
Великожванчицької амбулаторії загальної практики сімейної медицини Дунає-
вецької міської ради.  
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 
 


