
 
 
 
 
Про нагородження Почесною грамо-
тою та Подякою обласної державної 
адміністрації 

 
 

На підставі статей 6, 39 Закону України “Про місцеві державні адміні-
страції”, 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 значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-
ний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, бездоганну 
службу, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї річниці незалежності України: 

КОЛЕКТИВ КОЛЕКТИВНОГО МАЛОГО ПІДПРИЄМСТВА “МОНОЛІТ”, 
м. Кам’янець-Подільський 

КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО КООПЕРАТИВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-
ЕКОНОМІЧНОГО ІНСТИТУТУ

 

АБАРУ 
Вадима Володимировича 

– рядового внутрішньої служби, молодшого інспек-
тора 2-ї категорії відділу режиму і охорони держав-
ної установи “Хмельницький слідчий ізолятор”

 

АНДРЕЄВУ 
Таїсію Валеріївну 

– майора, старшого економіста фінансово-економіч-
ного сектору Управління державної служби спе-
ціального зв’язку та захисту інформації України в 
області

 

БАВОРОВСЬКУ 
Олену Олександрівну 

– заступника директора з питань внутрішньо бібліо-
течної роботи  Хмельницької обласної універсальної 
наукової бібліотеки

 

БАЖЕНОВА 
Лева Васильовича 

– голову Хмельницької обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України 
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БАЙДИЧА 
Олександра Васильовича

– директора Кузьминського ліцею Щиборівської сіль-
ської ради Хмельницького району 

 

БАЛАГУРА 
Вадима Анатолійовича 

– майстра-сержанта, сержанта з матеріального забезпе-
чення 3-го навчального курсу факультету правоохорон-
ної діяльності Національної академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмельниць-
кого

 

БАРАНА  
Миколу Олександровича

– заступника директора по виробництву товариства з 
обмеженою відповідальністю “Аграрний край” 

 

БЕСАРАБУ 
Анатолія Максимовича 

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан 

 

БІЛАСА 
Сергія Григоровича 

– начальника управління праці та соціального захисту 
населення Шепетівської міської ради 

 

БІЛЕЦЬКУ 
Тетяну Вікторівну 

– доцента кафедри психології, педагогіки та соціально-
економічних дисциплін факультету забезпечення опе-
ративно-службової діяльності Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького

 

БОГАЧУКА 
Володимира Васильовича

– заступника Старокостянтинівського міського голови 

 

БОГДАНОВУ  
Олену Григорівну 

– заступника директора з господарської роботи Хмель-
ницької обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шев-
ченка

 

БОГОЛЮБСЬКОГО 
Дмитра Мироновича  

– секретаря комітету з питань природних ресурсів, 
екології та земельних відносин, сільського господарства 
та продовольства громадської ради при Хмельницькій 
облдержадміністрації, члена Хмельницької обласної 
організації всеукраїнської молодіжної громадської ор-
ганізації “Батьківщина молода” 

 

БОНДАР 
Броніславу Францівну  

– директора сільськогосподарського товариства з 
обмеженою відповідальністю “Хорост-Поділля” 
с. Мацьківці Хмельницького району 

 

БОНДАРЧУКА 
Юрія Вікторовича 

– майстра виробничого навчання Славутських тери-
торіальних курсів цивільного захисту та безпеки 
життєдіяльності (ІІІ категорії) Навчально-методич-
ного центру цивільного захисту та безпеки життє-
діяльності Хмельницької області 

 

БОРИСЕНКА 
Михайла Віталійовича 

– командира військової частини А3730 

 

БОСАКА  
Владислава Віталійовича

– молодшого сержанта, військовослужбовця військо-
вої частини А0661 

 

БРУСКИ 
Сергія Анатолійовича 

– старшину, старшого інструктора відділення пошуку 
вибухонебезпечних предметів мінно-пошуковими со-
баками міннорозшукового загону центру розмінування 
військової частини А2641
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БУРЧА  
Віктора Анатолійовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Білдермакс”, м. Шепетівка 

 

БУЯНСЬКУ  
Ларису Филимонівну 

– начальника відділу взаємодії з роботодавцями Хмель-
ницького міського центру зайнятості 

 

ВЕРШИГОРУ  
Олександра Калиновича

– військового капелана, єпископа Хмельниччини 

 

ВИБОДОВСЬКУ 
Валентину Олексіївну 

– завідувача редакційно-видавничого відділу облас-
ного науково-методичного центру культури і мис-
тецтва

 

ВЛАСЮКА 
Леоніда Михайловича 

– лікаря – анестезіолога відділення анестезіології та 
інтенсивної терапії комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний госпіталь 
ветеранів війни” Хмельницької обласної ради

 

ВОЗНОГО 
Володимира Миколайовича 

– начальника Кам’янець-Подільського міського об’єд-
наного територіального центру комплектування та 
соціальної підтримки

 

ВОЙТОВА  
Юрія Васильовича 

– першого заступника Чемеровецького селищного 
голови 

 

ВОЛКОВСЬКОГО 
Сергія Володимировича 

– капітана, начальника відділу рекрутингу та комплек-
тування – заступника начальника сектору комплек-
тування Хмельницького обласного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки

 

ВОЛОШИНА 
Олега Миколайовича 

– старшину, головного сержанта інженерної роти війсь-
кової частини А3479 безпосереднього підпорядкування 
військовій частині А2738

 

ВРАДІЯ  
Юрія Валентиновича 

– фізичну особу-підприємця, м. Городок 

 

ГЕРАСИМЕНЮК 
Ірину Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу діловодства та обліку  
звернень громадян канцелярії Хмельницького апе-
ляційного суду

 

ГЛИНСЬКОГО 
Сергія Івановича 

– прапорщика, командира машини інженерно-дорож-
нього взводу інженерно-технічної роти військової час-
тини А3631 безпосереднього підпорядкування військо-
вій частині А2738

 

ГОНТАР 
Юлію Олександрівну 

– капітана, співробітника Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ГОРБАТЮКА 
Василя Івановича 

– директора комунального закладу культури “Хмель-
ницький обласний літературний музей” 

 

ГОРИН  
Марину Павлівну 

– підполковника, співробітника Управління Служби 
безпеки України в області 

 

ГРАБОВСЬКОГО 
Андрія Володимировича 

– начальника відділу фінансового аналізу, регулятор-
ної політики та підприємництва управління розвитку 
споживчого ринку, підприємництва та фінансового 
аналізу Департаменту економічного розвитку об-
ласної державної адміністрації 
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ГРЕБЕЛІ 
Сергія Григоровича 

– учасника бойових дій, м. Хмельницький 

 

ГРИГОР’ЄВА 
Івана Івановича 

– сержанта, водія-механіка відділення технічного обслу-
говування автомобільної техніки ремонтного взводу 
військової частини А1788

 

ГРИНЧИШИНУ 
Марію Іванівну 

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

 

ГРИНЬКІВА 
Віталія Богдановича 

– заступника керівника Летичівської окружної проку-
ратури Хмельницької області 

 

ГРИНЮК 
Наталію Вікторівну 

– головного державного інспектора відділу експертної 
роботи, ринкового нагляду та надання адміністра-
тивних послуг Управління Держпраці в області

 

ГРИЩУКА 
Броніслава Антоновича 

– поета, прозаїка, члена Хмельницької обласної орга-
нізації Національної спілки письменників України 

 

ДАНИЛЮКА  
Євгена Дмитровича 

– начальника відділу забезпечення роботи пунктів 
управління управління з питань цивільного захисту 
населення обласної державної адміністрації

 

ДЕНІСОВА 
Єгopа Олексійовича 

– керівника громадської організації “Спільна Громада 
Хмельницького”, добровольця батальйону “Азов”, учас-
ника бойових дій

 

ДЗЕКАР 
Наталію Михайлівну 

– координаторку Центру допомоги учасникам ATO у 
Хмельницькій області, волонтерку 

 

ДЗІСЯ 
Михайла Семеновича 

– Чорноострівського селищного голову 

 

ДІДУШКА 
Руслана Сергійович 

– кеpiвника громадської організації “Славутське між-
районне об’єднання учасників бойових дій ATO та 
OOC”, учасника бойових дій 

 

ДОНЧАК 
Ольгу Василівну 

– голову Волочиського міського товариства “Пересе-
ленці” 

 

ДРОБОТА  
Дениса Олександровича

– старшого солдата, військовослужбовця військової 
частини А0661 

 

ДУБІНУ 
Миколу Івановича 

– генерального директора ПрАТ “Славутський соло-
довий завод” 

 

ЖЕВЕДЯ 
Івана Олександровича 

– заступника голови комітету з питань законності, 
регламенту та організації роботи громадської ради, 
розвитку громадянського суспільства та інформа-
ційної діяльності громадської ради при Хмельниць-
кій облдержадміністрації, голову громадської орга-
нізації “Громадська ініціатива дій” 

 

ЖМУРКА 
Сергія Петровича 

– керівника громадської організації “Учасники ATO міста 
Староконстянтинова”, військового кореспондента 

 

ЗАВЕРАЧА 
Марка Михайловича 

– голову Хмельницького міського товариства “Пересе-
ленці” 
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ЗАВЕРУХУ 
Володимира Олексійовича

– підполковника, пенсіонера органів внутрішніх справ 

 

ЗАЦЕПАНЮКА 
Олександра Володимировича 

– підполковника поліції, начальника відділу профе-
сійного навчання управління кадрового забезпе-
чення Головного управління Національної поліції в 
області

 

КАРВАЦЬКУ 
Жанну Сергіївну 

– члена комітету з питань законності, регламенту та 
організації роботи громадської ради, розвитку гро-
мадянського суспільства та інформаційної діяльності 
громадської ради при Хмельницькій облдержадмі-
ністрації, координатора громадської організації “Зе! 
Молодіжка” в області

 

КАРМАЛІТУ 
Миколу Миколайовича 

– комерційного директора приватного підприємства 
“Кармель” 

 

КАСЯНЮКА 
Романа Миколайовича 

– начальника відділу банкрутства Центрально-Захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

КИРИЧИНСЬКУ  
Аллу Володимирівну 

– завідувача відділення соціальної роботи з сім’ями, 
дітьми та молоддю комунальної установи “Центр 
надання соціальних послуг Городоцької міської ради”

 

КИСІЛЬ 
Любов Вікторівну 

– директора державного закладу “Хмельницький облас-
ний соціальний центр матері і дитини” 

 

КІЗЮН 
Тетяну Андріївну 

– приватного нотаріуса Красилівського районного 
нотаріального округу 

 

КІЗЮНА 
Романа Миколайовича 

– директора державного спеціалізованого підприємства 
“Північна Пуща” 

 

КЛІМЧУКА  
Олександра Петровича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “БВК Форвард плюс” 

 

КЛЮСА 
Ігоря Петровича 

– голову Хмельницької обласної організації Народний 
Рух України 

 

КОВАЛЕВСЬКУ 
Ірину Володимирівну 

– члена Хмельницької обласної організації Народний 
Рух України 

 

КОВАЛЬЧУКА  
Андрія Вадимовича 

– директора Хмельницького обласного академічного 
музично-драматичного театру імені М. Старицького 

 

КОВПАК 
Ольгу Петрівну 

– голову Деражнянського осередку Всеукраїнського 
товариства “Просвіта” імені Тараса Шевченка” 

 

КОЗАК 
Іванну Анатоліївну 

– старшого сержанта, фельдшера медичного пункту 
військової частини А2641 

 

КОЗАЧУКА  
Олега Івановича 

– виконувача обов’язків генерального директора 
акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” 

 

КОЛЕСНИКА 
Валерія Григоровича 

– начальника управління моніторингу виконання місце-
вих бюджетів та організаційної роботи Департаменту 
фінансів обласної державної адміністрації 
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КОЛЬЦОВУ 
Аллу Іванівну 

– діловода військової частини А2641 

 

КОНДРАТЮКА 
Юрія Ігоровича 

– електрозварника на автоматичних та напівавтома-
тичних машинах державного підприємства “Краси-
лівський агрегатний завод” 

 

КОРОБЧУКА  
Олега Анатолійовича 

– начальника відділу “Центр надання адміністратив-
них послуг” Чемеровецької селищної ради 

 

КОЦЮБУ 
Леоніда Григоровича 

– директора комунального некомерційного підпри-
ємства “Центр первинної медичної допомоги Хмель-
ницького району”

 

КРАВЧУКА 
Олексія Леонідовича 

– члена комітету з питань природних ресурсів, еко-
логії та земельних відносин, сільського господарства 
та продовольства громадської ради при Хмельниць-
кій облдержадміністрації, члена громадської органі-
зації “Спілка воїнів АТО Волочищини” 

 

КРАВЧУК-БАГІНСЬКУ  
Людмилу Павлівну 

– начальника відділу соціальної роботи з населенням 
виконавчого комітету Полонської міської ради 

 

КРАСИЦЬКОГО 
Василя Васильовича 

– полковника, начальника Управління державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України 
в області

 

КУЗЬМІНА  
Віталія Вікторовича 

– старшину, артиста вищої категорії військового 
оркестру військової частини А2641 

 

КУРИЛЯКА  
Віктора Михайловича 

– директора приватного підприємства “Вектор М”, 
м. Хмельницький 

 

КУЦУ 
Наталію Олегівну 

– лікаря загальної практики – сімейного лікаря Чеме-
ровецької амбулаторії загальної практики-сімейної 
медицини комунального некомерційного підпри-
ємста “Чемеровецький центр первинної медико-са-
нітарної допомоги” Чемеровецької селищної ради

 

ЛАВРЕНТ’ЄВА 
Івана Йосиповича 

– директора комунального некомерційного підпри-
ємства “Чемеровецька багатопрофільна лікарня” 

 

ЛАПКА  
Владислава Вадимовича 

– сержанта внутрішньої служби, старшого по корпусу 
відділу режиму і охорони державної установи 
“Хмельницький слідчий ізолятор” 

 

ЛЕСЬКОВА 
Руслана Петровича 

– майора, командира роти охорони батальйону охо-
рони військової частини А4239 

 

ЛЕУС 
Аллу Миколаївну 

– начальника планово-фінансового відділу – головного 
бухгалтера Господарського суду Хмельницької області 

 

ЛИШЕНЯ  
Сергія Станіславовича 

– старшого майстра лісу Маківського лісництва дер-
жавного підприємства “Кам’янець-Подільське лісове 
господарство”

 

ЛОКАЙ 
Галину Адамівну 

– директора готельно-ресторанного комплексу “Ксенія”, 
с. Врублівці Кам’янець-Подільського району 
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ЛЯШЕНКА 
Сергія Володимировича 

– тракториста на лісозаготівельних роботах Білогірського 
лісництва державного підприємства “Ізяславське лісове 
господарство”

 

ЛЯШУКА 
Миколу Васильовича 

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

 

ЛЯШУКА  
Романа Миколайовича 

полковника юстиції, професора кафедри теорії права та 
кримінально-процесуальної діяльності Національної 
академії Державної прикордонної служби України   
імені Богдана Хмельницького 

 

МАКАРОВА 
Назара Миколайовича 

– чемпіона України з пауерліфтингу серед спорт-
сменів з порушенням опорно-рухового апарату 

 

МАКАРОВСЬКОГО 
Олега Івановича 

– протоієрея Помісної Української Православної Церкви, 
капелана, учасника Революції Гідності, волонтера 

 

МАКОВЕЯ 
Олександра Олександровича

– учасника бойових дій, багаторазового призера “Ігри 
Нескорених” 

 

МАЛІША 
Петра Івановича 

– голову Хмельницької обласної організації Націо-
нальної спілки письменників України  

 

МАЛЬЧЕНКО  
Ольгу Володимирівну 

– директора Державного вищого навчального закладу 
“Кам’янець-Подільський коледж будівництва, архі-
тектури та дизайну”

 

МАЦЬОХУ 
Ніну Леонтіївну 

– вчительку української мови та літератури Опорного 
закладу Городоцький ліцей № 2 

 

МЕЛЬНИКА 
Артема Борисовича 

– майора, співробітника Управління Служби безпеки 
України в області 

 

МЕЛЬНИЧУКА 
Сергія Васильовича 

– спеціаліста сектору матеріально-технічного забезпе-
чення та правової роботи Хмельницького окружного 
адміністративного суду 

 

МИКУЛУ 
Ігоря Юрійовича 

– майора, начальника штабу – першого заступника 
командира ракетного дивізіону військової частини 
А4239

 

МИХАЛЬСЬКОГО 
Романа Сергійовича 

– учасника бойових дій, м. Хмельницький 

 

МИХАЛЬЧУКА  
Романа Валерійовича 

– майора внутрішньої служби, старшого інспектора  
Кам’янець-Подільського міськрайонного відділу філії 
Державної установи “Центр пробації”в області

 

МІЛЯ 
Богдана Володимировича 

– старшого солдата, старшого стрільця 2-го відділення   
2-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти військової 
частини 3053 Національної гвардії України

 

МІХАЛЕВСЬКОГО 
Арнольда Ромуальдовича 

– старшого сержанта, фельдшера медичного пункту 
військової частини А2300 безпосереднього підпоряд-
кування військовій частині А2738 

 

МІХАЛЕВСЬКОГО 
Віталія Цезарійовича 

– голову правління Хмельницького обласного об’єд-
нання Всеукраїнського товариства “Просвіта” імені 
Тараса Шевченка
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МІХУРІНСЬКУ 
Аллу Миколаївну 

– начальника відділу з питань надзвичайних ситуацій 
та цивільного захисту населення Летичівської се-
лищної ради

 

МОРОЗА 
Олега Володимировича 

– члена Хмельницької обласної організації Народний 
Рух України 

 

МУРАВСЬКОГО 
Сергія Павловича 

– майора, старшого інженера другого відділу Управління 
державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України в області 

 

НАГОЛЮК 
Ольгу Леонідівну 

– секретаря судового засідання відділу забезпечення 
розгляду адміністративних справ Хмельницького 
окружного адміністративного суду  

 

НАГОРНУ 
Вікторію Євгенівну 

– заступника директора з фінансово-економічних пи-
тань комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
Хмельницької обласної ради 

 

НАГУЛУ 
Тетяну Миколаївну 

– завідувача господарством адміністративно-господар-
чого відділу комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний госпіталь ветеранів 
війни” Хмельницької обласної ради 

 

НЕПИЙВОДУ 
Ігоря Віталійовича 

– капітана, начальника відділу персоналу Хмельниць-
кого обласного територіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки 

 

НИКУЛЯК  
Яну Іванівну

– старшого солдата, діловода служби тилу військової 
частини А2738 

 

НІВ’ЄВСЬКОГО 
Олександра Віталійовича 

– директора колективного підприємства “Спецбудмехані-
зація”, члена громадської організації “Асоціація Хмель-
ницьких ринків”

 

НОВІКОВА 
Ярослава Андрійовича 

– капітана поліції, старшого інспектора сектору протидії 
домашньому насильству відділу превенції Хмельниць-
кого районного управління поліції Головного управ-
ління Національної поліції в області 

 

ОЛІЙНИКА  
Олексія Леонідовича 

– керівника Хмельницької обласної прокуратури 

 

ОЛІЙНИКА 
Юрія Васильовича 

– начальника відділу публікаційної та науково-ви-
давничої роботи Державного архіву Хмельницької 
області

 

ПАВЛИШИНУ 
Світлану Андріївну 

– керівника служби соціальної політики Хмельниць-
кого регіону компанії “Епіцентр Агро”, депутата 
Хмельницької обласної ради 

 

ПИЛЯВСЬКОГО 
Володимира Володимировича

– підполковника, співробітника Управління Служби 
безпеки України в області 

 

ПІВНЯ  
Володимира Степановича

– концертмейстера Ізяславської школи мистецтв 

 

ПІДЛІСНОГО 
Олега Володимировича 

– першого офіційного пластуна (скаута-члена Всеук-
раїнської скаутської організації «Пласт») Хмель-
ницької області, адвоката
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ПОБЕРЕЖНОГО  
Миколу Семеновича 

– члена Хмельницької обласної організації Народний 
Рух України 

 

ПОДИНЯКА 
Петра Петровича 

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан 

 

ПОЛІЩУК  
Тетяну Миколаївну 

– начальника управління капітального будівництва 
Хмельницької міської ради 

 

ПОПІЛЯ 
Анатолія Станіславовича

– директора Ярмолинецького закладу загальної серед-
ньої освіти І-ІІІ ступенів № 2 

 

ПОПОВИЧА 
Ярослава Борисовича 

– полковника, начальника другого відділу Управління 
державної служби спеціального зв’язку та захисту 
інформації України в області 

 

ПРОЦЮКА 
Олександра Феодосійовича

– директора державного підприємства “Красилівський 
агрегатний завод” 

 

РАДЗІВІЛЮК 
Ніну Василівну 

– лікаря-епідеміолога комунального некомерційного під-
приємства “Хмельницький обласний заклад з надання 
психіатричної допомоги” Хмельницької обласної ради

 

РАДЧЕНКА 
Костянтина Анатолійовича 

– полковника, військового комісара Хмельницького 
обласного територіального центру комплектування  
та соціальної підтримки

 

РЕПЕТОВСЬКОГО 
Василя Васильовича 

– директора фермерського господарства “Макс Агро” 

 

РЕШОВСЬКУ 
Галину Миколаївну 

– старшого солдата, відповідального виконавця опера-
тивного відділення штабу військової частини А2641 

 

РОДІКОВА 
Володимира Геннадійовича

– полковника, командира військової частини А2641, 
начальника Кам’янець-Подільського гарнізону 

 

РОМАНІШИНА 
Андрія Анатолійовича 

– головного художника редакційно-видавничого від-
ділу обласного науково-методичного центру куль-
тури мистецтва

 

РУДЯ 
Анатолія Володимировича 

– голову первинної організації Подільського державного 
аграрно-технічного університету, першого заступника 
голови ради ветеранів Кам’янець-Подільської міської 
організації ветеранів

 

САЛЯМОНА 
Володимира Станіславовича 

– штаб-сержанта, сержанта з матеріального забезпечення 
племінного розплідника службових собак відділу забез-
печення навчального процесу Національної академії 
Державної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького

 

САПЄЛКІНУ 
Юлію Василівну 

– секретаря комітету з питань соціально-гуманітарної 
сфери (охорона здоров’я, материнства та дитинства; 
освіта та наука; молодь, спорт та туризм; соціальний 
захист та релігія; взаємодія з учасниками бойових дій, 
добровольцями та волонтерами) громадської ради при 
Хмельницькій облдержадміністрації, співзасновницю 
громадської організації “Благодійний центр “Довіра”
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СЕМЕНЮКА  
Романа Олександровича

– начальника Нетішинського відділу Шепетівської ок-
ружної прокуратури Хмельницької області 

 

СЕРЕДЮКА 
Анатолія Анатолійовича

– майора, заступника начальника штабу військової 
частини А4239 

 

СИДОРУК 
Валентину Аркадіївну 

– секретаря Деражнянської міської ради  

 

СІНЧУК  
Анну Миколаївну 

– інспектора вищих навчальних закладів відділу профе-
сійно-орієнтаційної роботи та забезпечення прийому 
вступників Національної академії Державної прикор-
донної служби України імені Богдана Хмельницького

 

СКОРОХОДА  
Дениса Владиславовича

– старшого солдата, військовослужбовця військової 
частини А0661 

 

СКУБСЬКОГО 
Руслана В’ячеславовича

– підполковника, співробітника Управління Служби 
безпеки України в області 

 

СЛІВІНСЬКУ 
Юзефу Станіславівну 

– старшого тренера – викладача з волейболу Дераж-
нянської дитячо-юнацької спортивної школи 

 

СМОЛЬНЯКОВА 
Володимира Вікторовича 

– головного спеціаліста відділу центральних регіонів 
Департаменту впровадження пріоритетних проєктів 
регіонального розвитку Міністерства розвитку гро-
мад та територій України

 

СМУТКА 
Сергія Олександровича 

– майора поліції, старшого оперуповноваженого в особ-
ливо важливих справах відділу протидії груповій зло-
чинності та розкриття злочинів, спрямованих на по-
рушення рівноправності громадян, управління карного 
розшуку Головного управління Національної поліції в 
області

 

СОВИНСЬКУ 
Тетяну Олегівну 

– завідувача відділу мистецьких навчальних закладів 
та підвищення кваліфікації, обласного науково-мето-
дичного центру культури і мистецтва 

 

СОРОКІНА 
Володимира Володимировича

– лейтенанта, командира взводу бойового забезпечення 
військової частини А1788 

 

СТЕПАНОВА  
Вадима Анатолійовича 

– завідувача відділення, лікаря-психіатра комуналь-
ного некомерційного підприємства “Хмельницький 
обласний заклад з надання психіатричної допомоги” 
Хмельницької обласної ради 

 

ТКАЧУК  
Наталію Євгенівну 

– начальника відділу післядипломної освіти, кадрового 
забезпечення управління фінансово-ресурсного та кад-
рового забезпечення галузі Департаменту охорони здо-
ров’я обласної державної адміністрації 

 

ТОКАРСЬКОГО 
Дмитра Олександровича

– заступника керівника апарату Кам’янець-Поділь-
ського міськрайонного суду Хмельницької області 

 

ТОМЧУКА  
Віктора Анатолійовича 

– головного сержанта, дресирувальника кінологічного 
взводу військової частини 3053 Національної гвардії 
України
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ТРЕМБІЦЬКОГО 
Анатолія Михайловича 

– директора Хмельницького міського відділення 
Центру дослідження історії Поділля Інституту істо-
рії України НАН України при Кам’янець-Поділь-
ському національному університеті імені Івана 
Огієнка

 

ФЕДОСЄЄВА  
Анатолія Івановича 

– директора Хмельницького обласного центру фізич-
ного виховання учнівської молоді 

 

ФОМОВА  
Андрія Леонідовича 

– старшого лейтенанта, начальника циклової комісії з 
пошуку та знешкодження саморобних вибухових 
пристроїв школи саперів військової частини А2641

 

ФУРМАНА  
Руслана Вікторовича 

– учасника бойових дій, антитерористичної операції 

 

ФУРМАНА 
Сергія Степановича 

– молодшого сержанта, командира інженерно-саперного 
відділення інженерно-саперної роти військової частини 
А0480 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

ХАЛИМОН 
Тетяну Юріївну 

– провідного спеціаліста відділу режимно-секретної 
роботи Хмельницького апеляційного суду 

 

ХІМЧИНСЬКОГО  
Аркадія Івановича 

– солдата, стрільця 3-го відділення 2-го стрілецького 
взводу 2-ї стрілецької роти військової частини 3053 
Національної гвардії України 

 

ХОПТИНСЬКОГО 
Юрія Петровича 

– майора, заступника командира ракетного дивізіону 
з озброєння військової частини А4239 

 

ХРИСТОФОРОВА 
Олександра Вікторовича

– учасника антитерористичної операції 

 

ЦАРУКА  
Сергія Васильовича 

– начальника Шепетівського районного територіального 
центру комплектування та соціальної підтримки 

 

ЦВІГУНА 
Юрія Вікторовича 

– старшого лейтенанта, командира інженерно-саперної 
роти військової частини А4568 безпосереднього підпо-
рядкування військовій частині А2738 

 

ЦЕБРИКА  
Олександра Миколайовича

– заступника начальника Шепетівського МВ УСБУ в 
області 

 

ЦИЦЮРСЬКОГО 
Валерія Валерійовича 

– полковника, військового комісара Хмельницького об’єд-
наного міського територіального центру комплекту-
вання та соціальної підтримки, учасника бойових дій

 

ЦІПКА 
Олександра Борисовича 

– лейтенанта служби цивільного захисту, провідного 
фахівця відділення персоналу Аварійно-рятуваль-
ного загону Головного управління Державної служ-
би з надзвичайних ситуацій України в області 

 

ЦІСЕЛЬСЬКУ  
Любов Вікторівну 

– подільську письменницю, активістку Хмельницької 
обласної організації Всеукраїнської творчої спілки  
“Конгрес літераторів України” 

 

ЧЕБОТАРЬОВА 
Олексія Васильовича 

– майора, співробітника Управління Служби безпеки 
України в області 
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ЧОРНОКОНЯ 
Віктора Васильовича 

– завідувача відділення соціальних служб для сім’ї, ді-
тей та молоді Новоушицького територіального цент-
ру соціального обслуговування (надання соціальних 
послуг) Новоушицької селищної ради 

 

ЧОХУ 
Руслану Іванівну 

– завідувача відділення соціальної роботи та со-
ціальних послуг за місцем проживання комунальної 
установи “Центр надання соціальних послуг” Теофі-
польської селищної ради

 

ШАРЛАЯ 
Василя Васильовича 

– слюсаря зі складання металевих конструкцій цеху 
№ 75 державного підприємства “Красилівський агре-
гатний завод”

 

ШВЕДА  
Сергія Олександровича 

– майора, військовослужбовця військової частини А0661 

 

ШЕРСТЮКА  
Петра Ярославовича 

– тимчасово виконувача обов’язки директора Чеме-
ровецького медичного фахового коледжу 

 

ШОРОБУРУ  
Інну Михайлівну 

– ректора Хмельницької гуманітарно-педагогічної ака-
демії 

 

ШОСТАЦЬКУ 
Ірину Володимирівну 

– директора Старосинявського центру соціальних 
служб для сім’ї, дітей та молоді Старосинявської 
селищної ради

 

ЩУРА 
Віталія Олександровича 

– заступника начальника Дунаєвецького відділу дер-
жавної виконавчої служби у Кам’янець-Поділь-
ському районі Хмельницької області Центрально-
Західного міжрегіонального управління Міністерст-
ва юстиції (м. Хмельницький) 

 

ЮХИМИШЕНА 
Олександра Юрійовича 

– молодшого сержанта, командира 1-го відділення охо-
рони взводу роти охорони військової частини А1788 

 

ЯВОРСЬКОГО  
Ігоря Володимирович 

– члена Хмельницької обласної організації Народний 
Рух України 

 

ЯКОВИШИНА 
Володимира Сергійовича

– старшого солдата, військовослужбовця військової 
частини А0661 

 

ЯКОВЮК 
Олену Олександрівну 

– першого заступника начальника Центрально-Захід-
ного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

ЯКУБАША 
Руслана Анатолійовича 

– начальника управління розвитку природно-заповід-
ної справи, економіки природокористування, приро-
доохоронних програм та зв’язків з громадськістю

 

ЯКУБОВСЬКУ 
Наталію Вікторівну 

– голову громадської організації “Сімей загиблих та 
поранених в ATO”, волонтерку 

 

ЯРОХНО (ПРОКАЗЮК) 
Лідію Іванівну  

– письменницю, членкиню Хмельницької обласної ор-
ганізації Національної спілки письменників України 
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ЯЦИШИНА  
Артура Юрійовича 

– солдата, водія-стрільця групи охорони та патрульно-
постової служби взводу охорони та патрульно-постової 
служби роти Військової служби правопорядку Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби право-
порядку

 

2) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток фізичної культури і спорту, пропаганду здорового способу життя та 
з нагоди 45-річчя від дня народження ЧАЙКОВСЬКОГО Максима Юрійовича, 
тренера-викладача з кікбоксингу Хмельницького обласного центру фізичного 
виховання учнівської молоді, Заслуженого тренера України. 

 
2. Обласна державна адміністрація висловлює подяку з врученням цін-

ного подарунка кожному:  
1) за значний особистий внесок у соціально-економічний, науково-техніч-

ний, культурно-освітній розвиток області, вагомі трудові здобутки, бездоганну 
службу, високий професіоналізм та з нагоди 30-ї річниці Незалежності України: 

КОЛЕКТИВУ ДЕРЖАВНОГО ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНОГО 
НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ “СЛАВУТСЬКИЙ ПРОФЕСІЙНИЙ ЛІЦЕЙ” 

КОЛЕКТИВУ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙНО-
ТЕХНІЧНОЇ ОСВІТИ ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ІНЖЕНЕРНО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ У ХМЕЛЬНИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
 

БОГАЧИКУ 
Сергію Вікторовичу 

– директору філії “Кам’янець-Подільська” товариства з 
обмеженою відповідальністю СП “НІБУЛОН” 

 

ГУДЗЬ 
Ользі Миколаївні 

– заступнику начальника управління – начальнику від-
ділу державної реєстрації друкованих засобів масової 
інформації та громадських формувань у Хмель-
ницькій області Управління державної реєстрації 
Центрально-Західного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 

ГУМЕННОМУ  
Денису Анатолійовичу 

– прокурору Окружної прокуратури міста Хмельниць-
кого 

 

ГУРМАН 
Олені Миколаївні 

– доценту кафедри маркетингу та менеджменту Хмель-
ницького кооперативного торговельно-економічного 
інституту 

 

ЗЕЛЕНИЦІ  
Анатолію Володимировичу

– голові фермерського господарства “Родинна вино-
робня Зелениці”, м. Кам’янець-Подільський 

 

КОВАЛЬ  
Альоні Сергіївні   

– головному спеціалісту відділу організаційно-аналі-
тичного забезпечення Управління Держпраці в об-
ласті

 

КОЦЮБІ 
Петру Степановичу 

– голові ради ветеранів Ярмолинеччини 

 

КУШНІРУ  
Дмитру Володимировичу

– прокурору Хмельницької окружної прокуратури 
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КУШНІРУК 
Олені Ігорівні 

– головному спеціалісту відділу організаційно-ана-
літичної діяльності, документування та контролю, 
взаємодії з громадськістю та ЗМІ Державної еколо-
гічної інспекції в області

 

КШЕВЖІНСЬКОМУ 
Степану Миколайовичу 

– заступнику начальника Територіального управління 
Служби судової охорони у Хмельницькій області, 
полковнику Служби судової охорони 

 

ЛУЖНЯКУ  
Михайлу Івановичу 

– старшому сержанту поліції, помічнику чергового 
чергової частини відділення поліції № 1 Хмельниць-
кого районного управління поліції Головного управ-
ління Національної поліції в області 

 

МАЛИШЕВСЬКОМУ  
Артему Олександровичу 

– капітану служби цивільного захисту, заступнику на-
чальника 14-ї державної пожежно-рятувальної час-
тини 4-го державного пожежно-рятувального загону  
Головного управління Державної служби з надзви-
чайних ситуацій України в області 

 

МІЩУК 
Наталії Григорівні 

– керівнику народного фольклорного ансамблю 
с. Ріпки Ріпківського сільського будинку культури 
Ізяславської міської ради

 

ОБОРЖИЦЬКОМУ  
Володимиру Миколайовичу 

– солдату, стрільцю комендантської групи взводу охо-
рони відділення Військової служби правопорядку 
Хмельницького зонального відділу Військової служ-
би правопорядку 

 

ОВЧАРУКУ 
Вадиму Володимировичу 

– директору Відокремленого структурного підрозділу 
“Хмельницький політехнічний фаховий коледж 
Національного університету “Львівська політехніка”

 

ПОЖАЛЮК 
Олесі Володимирівні 

– заступнику начальника відділу державної реєстрації 
нормативно-правових актів Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

ПОТЕРБІ 
Оксані Олегівні  

– секретарю судового засідання Господарського суду 
Хмельницької області  

 

САСЮКУ  
Володимиру Михайловичу

– директору державного підприємства “Шепетівське 
лісове господарство” 

 

СУХОДОЛЬСЬКІЙ 
Лілії Володимирівні 

– начальнику відділу активної підтримки безробітних 
Старокостянтинівської міськрайонної філії Хмель-
ницького обласного центру зайнятості 

 

ТУРКОТ  
Ользі Василівні 

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

 

ЧЕРНИШОВУ  
Івану Гавриловичу 

– голові фермерського господарства, с. Антонівка 
Кам’янець-Подільського району 

 

ШЕВЧУК  
Валентині Анатоліївні 

– фахівцю Деражнянського районного сектору філії 
Державної установи “Центр пробації” у Хмельниць-
кій області 
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2) за вагомий внесок у розвиток фізичної культури і спорту та з нагоди 
проведення відкритого турніру міста Хмельницький з вільної боротьби, присвя-
ченого пам’яті загиблим героям АТО (ООС) ХАМСЬКОМУ Олексію Вале-
рійовичу, президенту Хмельницького міського центру фізичної культури та 
спорту “Балу”. 
 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 
 
 


