
 
 

 
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 вагомий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, належне на-
дання кваліфікованої медичної допомоги мешканцям громади, соціально-еконо-
мічний і культурний розвиток краю та з нагоди 925-ї річниці від дня заснування 
міста Ізяслав: 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА “ІЗЯСЛАВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ” ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 
(ГОЛОВНИЙ ЛІКАР ЛІТВІНЧУК СЕРГІЙ ІВАНОВИЧ); 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО 
ПІДПРИЄМСТВА “ІЗЯСЛАВСЬКА МІСЬКА БАГАТОПРОФІЛЬНА 

ЛІКАРНЯ” ІЗЯСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ  
(ГОЛОВНИЙ ЛІКАР АГАПІЙ ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ); 

ГНАТЮКА  
Віктора Васильовича 

– громадського активіста, члена громадської органі-
зації “Ізяславське козацьке товариство” 

2) за вагомий особистий внесок у розвиток нотаріату області, високий про-
фесіоналізм, зразкове виконання службових обов’язків та з нагоди Дня нотаріату: 

БІЛЛЕРА 
Миколу Юрійовича 

– приватного нотаріуса Кам’янець-Подільського 
нотаріального округу 
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ГУСЄВУ 
Людмилу Василівну 

– завідувача Першої Хмельницької державної нотарі-
альної контори 

 

НАГОРНУ 
Тетяну Володимирівну  

– приватного нотаріуса Хмельницького міського нота-
ріального округу 

 

ПОЛОВКА  
Олександра Васильовича

– приватного нотаріуса Шепетівського районного но-
таріального округу 

 

РОМАНЮК  
Наталію Василівну 

– приватного нотаріуса Хмельницького районного но-
таріального округу 

 

ЩЕРБАТЮК  
Наталію Михайлівну 

– приватного нотаріуса Хмельницького районного но-
таріального округу 

 

ЯКИМЧУК  
Ірину Павлівну 

– приватного нотаріуса Шепетівського районного но-
таріального округу 

 

3) за вагомий особистий внесок у підготовку медичних спеціалістів, багато-
річну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня знань працівників 
Хмельницького базового медичного коледжу: 

КЛЬОЦ 
Тетяну Григорівну 

– заступницю директора з навчальної роботи  

 

КОГУТ 
Людмилу Іванівну 

– викладача суспільних дисциплін  

 

4) за бездоганну службу, високий професіоналізм, сумлінне виконання 
службового обов’язку та з нагоди першої річниці створення Об’єднаного 
навчально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України 
військовослужбовців військової частини А2641: 

БЛАЖКА  
Богдана Васильовича 

– старшого лейтенанта, офіцера відділення служби 
військ штабу  

 

МЕЛЬНИКА  
Сергія Миколайовича 

– старшого прапорщика, головного старшину центру 
розмінування 

 

ХАРКАВЛЮКА  
Романа Вікторовича 

– майора, начальника зв’язку штабу 

 

5) за вагомий особистий внесок у захист Української держави, бездоганну 
службу, високий професіоналізм, сумлінне виконання службового обов’язку та 
з нагоди Дня воєнної розвідки України: 

ВЕРГЕЛЕСА 
Миколу Віталійовича 

– солдата, оператора-радіотелефоніста взводу спостере-
ження розвідувальної роти військової частини А0998 

 

ДУБА 
Романа-Євгена Віталійовича 

– старшого солдата, старшого механіка-водія взводу 
спостереження розвідувальної роти військової час-
тини А0998

 

КІТІКА  
Євгенія Степановича 

– підполковника, командира ескадрильї дистанційно керо-
ваних літальних апаратів військової частини А3808 
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КОЛОМІЙЦЯ  
Сергія Анатолійовича 

– майора, начальника центру обробки розвідувальної 
інформації військової частини А3808 

 

ЛАПТЄВА  
Олександра Михайловича 

– підполковника, заступника командира військової час-
тини з морально-психологічного забезпечення – на-
чальника відділення військової частини А3808

 

МЕЛЬНИЧЕНКА  
Сергія Олександровича 

– підполковника, командира ескадрильї дистанційно ке-
рованих літальних апаратів військової частини А3808 

 

ТРІФАНІНА  
Сергія Володимировича

– підполковника, заступника командира військової час-
тини А3808 

 

6) за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, 
активну громадянську позицію та з нагоди Дня підприємця: 

ВАСИЛЕВСЬКОГО 
Ігоря Васильовича 

– голову фермерського господарства “Династія”, с. Йоси-
півка Хмельницького району 

 

РОЖИК  
Ольгу Ігорівну 

– фізичну особу-підприємця, с. Самчики Хмельницького 
району 

 

ЦІНН 
Андреаса 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Преттль-Кабель Україна”, м. Кам’янець-Подільський 

 

ЧОРНУ  
Маріну Ігорівну 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Козачок-ТМ”, м. Деражня 

 

ЯКОВЕНЧУКА 
Анатолія Миколайовича

– директора приватного підприємства “Мрія-2010”, 
с. Китайгород Кам’янець-Подільського району 

   

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у підвищення ефективності розвитку харчової і переробної промисловості 
області та з нагоди Дня працівників харчової промисловості: 
ГУТА 
Віталія Володимировича

– майстра з ремонту та експлуатації енергетичного 
устаткування солодового заводу ПрАТ “ОБОЛОНЬ” 

працівників приватного акціонерного товариства “Хмельницький облас-
ний пивзавод”: 
НЕСМІЛУ 
Оксану Миколаївну 

– солодовника 

 

НОВІЧКОВА 
Миколу Олександровича

– слюсаря-ремонтника 

 

ПЕРЕТЯТКО 
Леоніду Володимирівну

– оператора котельні 

 

ПІДМУРНЯКА 
Івана Павловича 

– налагоджувальника устаткування  

 

8) за зразкове виконання військового та службового обов’язків, високий 
професіоналізм проявлений під час курсу початкової військово-прикордонної 
підготовки курсантів першокурсників та з нагоди складання Військової присяги 
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курсантами першого курсу Національної академії Державної прикордонної 
служби України ім. Богдана Хмельницького: 

МОРОЗА  
Андрія Вікторовича 

– сержанта, командира відділення 244 навчальної групи 
факультету безпеки державного кордону 

 

ОНОПРІЙЧА  
Олексія Олександровича 

– старшого сержанта, командира 444 навчальної групи 
факультету забезпечення оперативно-службової діяль-
ності

 

СЛОБОДЯНА  
Володимира Миколайовича

– старшого лейтенанта, курсового офіцера факультету 
правоохоронної діяльності 

   

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БОДЯЧЕВСЬКОГО  
Олега Анатолійовича 

– старшого майстра лісу Самчиківського лісництва дер-
жавного підприємства “Старокостянтинівське лісове гос-
подарство”

 

БУРКАЦЬКОГО 
Віталія Миколайовича 

– лісника Білогірського лісництва державного підпри-
ємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

ВАСИЛИШИНУ 
Галину Петрівну 

– інспектора з кадрів державного підприємства “Шепе-
тівський військовий лісгосп” 

 

ГОНЧАРУКА 
Миколу Петровича 

– лісничого Хмельницького військового лісництва держав-
ного підприємства “Шепетівський військовий лісгосп” 

 

КОВАЛЯ  
Сергія Васильовича 

– водія автотранспортного засобу по вивезенню лісу 
державного підприємства “Шепетівське лісове госпо-
дарство”

 

ЛЕБЕДЯ 
Олександра Павловича 

– інженера-технолога державного підприємства “Шепе-
тівський військовий лісгосп” 

 

ЛІЩУКА 
Володимира Володимировича

– водія лісовоза державного підприємства “Шепетів-
ський військовий лісгосп” 

 

РЄЗНІКОВА  
Андрія Сергійовича 

– начальника відділу лісового господарства державного 
підприємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

САВІЦЬКОГО  
Андрія Андрійовича 

– лісника Козачанського лісництва державного підпри-
ємства “Летичівське лісове господарство” 

 

САМСОНОВА  
Андрія Вікторовича 

– головного спеціаліста відділу використання лісосиро-
винних ресурсів обласного управління лісового та 
мисливського господарства

 

СІНЬКОВА  
Олександра Вікторовича 

– тракториста на лісозаготівельних роботах Струзького 
лісництва державного підприємства “Новоушицьке 
лісове господарство”

 

ТКАЧУКА  
Анатолія Валерійовича 

– старшого майстра лісу Михайлівського лісництва 
державного підприємства “Хмельницьке лісомислив-
ське господарство”

 

ЧАПЛІНСЬКУ  
Аллу Аркадіївну 

– маркувальницю Дунаєвецького лісокомплексу держав-
ного підприємства “Кам’янець-Подільське лісове гос-
подарство”
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10) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та 
з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 

БЕХ-РОМАНЧУК  
Марину Олександрівну 

– заслуженого майстра спорту України з легкої атлетики, 
чемпіонку Європи 2021 року, учасницю ХХХІ Літніх 
Олімпійських ігор, м. Хмельницький 

 

ВЕРЕСНЯК  
Альону Анатоліївну 

– майстра спорту України міжнародного класу, чем-
піонку Європи серед жінок з кіокушинкай карате, 
м. Хмельницький

 

ВОРОНЕЦЬКОГО  
Вадима Борисовича 

– заслуженого тренера України з пауерліфтингу, пре-
зидента федерації пауерліфтингу Хмельницької об-
ласті, м. Кам’янець-Подільський 

 

КАРБОВСЬКУ 
Олександру Андріївну 

– кандидата в майстри спорту України, срібну призерку 
чемпіонату Європи з боротьби вільної, м. Хмель-
ницький

 

КВІКВІНІА  
Полміра Мірабовича 

– заслуженого майстра спорту України з гирьового 
спорту, спортсмена-інструктора спортивного клубу 
Національної гвардії України, м. Хмельницький

 

КЛИМОВА  
Всеволода Артемовича 

– майстра спорту України; бронзового призера Кубку 
Європи з дзюдо, м. Хмельницький 

 

КРУШИНСЬКОГО 
Вадима Вікторовича 

– заслуженого тренера України з легкої атлетики, 
заслуженого працівника фізичної культури і спорту 
України, м. Хмельницький

 

ЛОМАЧИНСЬКУ 
Ангеліну Василівну 

– майстра спорту України міжнародного класу з важкої 
атлетики, м. Кам’янець-Подільський 

 

МАГЛЬОНУ  
Ігоря Сергійовича 

– вчителя фізичної культури Заміхівської загально-
освітньої школи I-III ступенів, с. Заміхів Кам’янець-
Подільського району

 

МУШИНСЬКОГО  
Віталія Леонідовича 

– вчителя фізичної культури Судилківського ліцею, 
с. Судилків Шепетівського району 

 

ОВСЕПЯН  
Уляну Оганесівну 

– срібну призерку чемпіонату Європи серед дівчат з 
боксу 2021 року, м. Хмельницький 

 

ПАВЛОВУ  
Ганну Петрівну 

– майстра спорту України з веслування на байдарках і 
каное Хмельницької дитячо-юнацької спортивної 
школи № 4, м. Хмельницький 

 

ПИЛИПЧУК  
Ольгу Олександрівну 

– бронзову призерку чемпіонату Європи з боксу серед 
юнаків та юніорок, м. Славута 

 

ПОГОРЕЦЬКУ  
Ольгу Феофанівну 

– тренера-викладача з волейболу сидячи Хмельницького 
регіонального центру з фізичної культури і спорту 
інвалідів “Інваспорт”, м. Кам’янець-Подільський

 

РЕМЕЗА  
Сергія Степановича 

– начальника управління молоді та спорту Хмельниць-
кої міської ради, м. Хмельницький 

 

САГДІЄВУ  
Аніту Булатівну 

– майстра спорту України з тенісу Хмельницької дитя-
чо-юнацької спортивної школи № 3, м. Хмельницький 
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САЛАБАЯ  
Дениса Олександровича

– майстра спорту України з боксу, бронзового призера 
чемпіонату світу з боксу, м. Хмельницький 

 

ТАРАДАЯ  
Миколу Петровича 

– заслуженого тренера України з боротьби вільної, 
м. Хмельницький 

 

ЧАЙКУ  
Сергія Володимировича 

– тренера-викладача відділення тхеквондо ВТФ Хмель-
ницької обласної школи вищої спортивної майстер-
ності, м. Кам’янець-Подільський 

 

ЧУМАКОВА  
Анатолія Миколайовича 

– заслуженого тренера України з боксу, заслуженого 
працівника фізичної культури та спорту України, 
м. Хмельницький

 

ШЕВЧУКА  
Іллю Олеговича 

– чемпіона Європи серед юнаків з тхеквондо ВТФ 

 

ШИМКІВА  
Івана Івановича 

– заслуженого тренера України з кіокушинкай карате, 
м. Хмельницький 

 

ШЛОПКО  
Тетяну Іванівну 

– майстра спорту України міжнародного класу з пауер-
ліфтингу, чемпіонку Європи 2021 року, м. Кам’янець-
Подільський

 

ЯНКІВА  
Василя Володимировича

– директора Хмельницької дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1, м. Хмельницький 

   

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
службових обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток газового госпо-
дарства Хмельниччини та з нагоди Дня працівників нафтової, газової та нафто-
переробної промисловості працівників акціонерного товариства “Хмель-
ницькгаз”: 

КІЦАКА 
Олександра Васильовича

– начальника відділу стратегії (ГІС)  

 

МЕЛЬНИКА 
Максима Володимировича

– старшого інженера служби експлуатації систем газо-
постачання Ярмолинецької дільниці 

 

ЦИМБАЛЮКА 
Віктора Вікторовича 

– майстра групи з припинення та відновлення розподілу 
природного газу Старокостянтинівського відділення   

 

ШЛАПАКА 
Олега Григоровича  

– майстра аварійно-диспетчерської служби 

   

12) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток культури громади та з нагоди Дня селища Віньківці КОЦЕМІРА 
Олександра Анатолійовича, начальника відділу культури і туризму Віньковецької 
селищної ради; 

13) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий внесок у 
справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятівника: 
ГОНЧАРЕНКА  
Олександра Олександровича 

– капітана служби цивільного захисту, заступника на-
чальника відділу запобігання надзвичайним ситуаціям 
Шепетівського районного управління ГУ ДСНС 
України в області
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НЕБЕСНЮКА 
Сергія Павловича  

– майстра виробничого навчання навчально-консуль-
таційного пункту у м. Кам’янець-Подільський Нав-
чально-методичного центру цивільного захисту та 
безпеки життєдіяльності Хмельницької області 

 

ПЛАЩЕВУ  
Тетяну Григорівну 

– головного спеціаліста відділу планування та органі-
зації заходів цивільного захисту управління з питань 
цивільного захисту населення обласної державної 
адміністрації

 

ПРИСЯЖНЮКА  
Євгена Анатолійовича 

головного спеціаліста відділу оперативного чергу-
вання та забезпечення централізованого оповіщення 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 

 –

СТОЛЯРА  
Руслана Руслановича 

– старшого лейтенанта служби цивільного захисту, 
фахівця відділу соціально-гуманітарної роботи та 
психологічного забезпечення ГУ ДСНС України в 
області

   

14) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток бібліотечної справи області та з нагоди 55-річчя від дня 
народження МАРЦОНЬ Любов Іванівну, завідуючу відділом наукової інфор-
мації та бібліографії Хмельницької обласної універсальної наукової бібліотеки; 

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у розвиток музичного мистецтва області та з нагоди 20-ї річниці з дня ство-
рення академічного симфонічного оркестру Хмельницької обласної філармонії 
артистів академічного симфонічного оркестру ЗАБЄЛІНУ Катерину Петрівну 
та РУСІНОВА Ігоря Євгеновича; 

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у соціально-економічний розвиток громади, належне надання кваліфікованої 
медичної допомоги мешканцям краю та з нагоди Дня міста Славута: 
ПАНЧУКА 
Івана Дмитровича 

– директора приватного акціонерного товариства 
“Славутський хлібозавод” 

 

ХАРИШИНА 
Олега Мироновича 

– завідуючого хірургічним відділенням комунального 
підприємства “Славутська міська лікарня імені Ф.М. Ми-
хайлова”

   

17) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’яз-
ків, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 

АНТАЛА 
Вячеслава Івановича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

БОЯРКІНУ  
Анастасію Анатоліївну 

– начальника відділу “Ярмолинецьке бюро правової до-
помоги” Хмельницького місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги

 

ВАГІНУ 
Ірину Дмитрівну 

– помічника-консультанта народного депутата Ватра-
са В.А. 

 



 8

ВЕЛИЧКА  
Віталія Івановича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ВИГОВСЬКОГО 
Дмитра Леонідовича 

– доцента кафедри кримінального права та процесу 
Хмельницького університету управління та права 
імені Леоніда Юзькова, кандидата юридичних наук, 
доцента

 

ВИСОЦЬКОГО 
Юрія Миколайовича 

– керівника Хмельницької окружної прокуратури Хмель-
ницької області 

 

ВОЙТЮКА  
Михайла Павловича 

– начальника відділу нагляду за додержанням законів 
органами, які ведуть боротьбу з організованою зло-
чинністю управління нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України та органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю Хмельницької обласної прокуратури

 

ДЗІБЛЮК  
Оксану Михайлівну 

– заступника начальника управління з питань реєстрації – 
начальника відділу реєстрації місця проживання 
Хмельницької міської ради

 

ЗАВАДСЬКОГО  
Олександра Миколайовича

– працівника Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмельниць-
кому

 

КАСПРИК 
Олену Геннадіївну  

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

КІТА 
Андрія Михайловича 

– заступника начальника відділу примусового виконання 
рішень управління забезпечення примусового виконання 
рішень у Хмельницькій області Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

КНИШ  
Оксану Миколаївну 

– директора по правових питаннях громадської організації 
“Батьківська ініціатива міста Хмельницького” 

 

КУНТІЯ  
Андрія Ігоровича 

– слідчого Першого слідчого відділу (з дислокацією у 
м. Хмельницькому) Територіального управління Дер-
жавного бюро розслідувань, розташованого у місті 
Хмельницькому, майора Державного бюро розсліду-
вань

 

ЛЕБЕДЮКА  
Максима Володимировича

– адвоката адвокатського об’єднання “Юридична кон-
салтингова компанія “Партнери” 

 

ЛЕВИЦЬКУ  
Олену Петрівну 

– головного спеціаліста – юрисконсульта управління 
інфраструктури обласної державної адміністрації 

 

ЛЕСЬКІВ  
Ларису Анатоліївну 

– прокурора Окружної прокуратури міста Хмельниць-
кого 

 

МАЛОГО  
Руслана Анатолійовича 

– юриста громадської організації “ПОДІЛЬСЬКА ПРА-
ВОВА ЛІГА”, помічника адвоката, м. Хмельницький 
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МАРТИНЮК  
Наталію Юріївну 

– прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досудо-
вого розслідування та підтриманням публічного обви-
нувачення управління нагляду за додержанням законів 
Національною поліцією України та органами, які ве-
дуть боротьбу з організованою та транснаціональною 
злочинністю Хмельницької обласної прокуратури

 

МЕЛЬНИКА  
Ігоря Борисовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

МЕЛЬНИЧУКА  
Ігоря Миколайовича 

– заступника директора приватного підприємства “Юри-
дична консалтингова компанія “Партнери-2014” 

 

МИХАЙЛОВУ  
Галину Ігорівну 

– лейтенанта юстиції, співробітницю Управління Служ-
би безпеки України в області 

 

МОЛОДУ 
Ілону Олександрівну 

– провідного спеціаліста відділу режимно-секретної 
роботи Хмельницького апеляційного суду 

 

ОВЧИННИКОВУ  
Наталію Вікторівну 

– державного реєстратора відділу державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень 
управління з питань реєстрації Хмельницької міської 
ради

 

ОСАДЕЦЬ  
Вікторію Володимирівну 

– завідувача сектору з питань персоналу територіаль-
ного управління Державної судової адміністрації 
України в області

 

ПИЛИПЧУК  
Надію Юріївну 

– директора приватного підприємства “Юридична кон-
салтингова компанія “Партнери-2014” 

 

ПЛОЩИНСЬКУ 
Анастасію Олексіївну 

– юриста-адвоката громадської організації “ПОДІЛЬ-
СЬКА ПРАВОВА ЛІГА”, м. Хмельницький 

 

ПОЛЯНСЬКУ  
Олену Анатоліївну 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ПРИСТУПУ  
Василя Івановича 

– прокурора відділу представництва інтересів держави у 
бюджетній сфері, з питань державної і комунальної 
власності управління представництва інтересів держа-
ви в суді Хмельницької обласної прокуратури

 

ПРОКОПОВА  
Олександра Івановича 

– юрисконсульта приватного підприємства “Юридична 
консалтингова компанія “Партнери-2014” 

 

ПРОКОПЧУКА  
Віталія Костянтиновича

– юрисконсульта приватного підприємства “Юридична 
консалтингова компанія “Партнери” 

 

ПРЯДУНА  
Володимира Борисовича

– адвоката, м. Хмельницький 

 

РИБАК  
Оксану Петрівну 

– головного юриста відділу “Полонське бюро правової 
допомоги” Шепетівського місцевого центру з надання 
безоплатної вторинної правової допомоги
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САВЧУК  
Ірину Петрівну 

– заступника начальника відділу “Теофіпольське бюро 
правової допомоги” Старокостянтинівського місце-
вого центру з надання безоплатної вторинної правової 
допомоги

 

СЕМЕНЮК 
Альону Богданівну 

– головного спеціаліста юридичного відділу апарату 
обласної державної адміністрації 

 

СОЛОВ’Я  
Андрія Миколайовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

ТЕРЛИЧА  
Валерія Габоровича 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ТОПІЛЬЧУКА  
Андрія Анатолійовича 

– майора юстиції, співробітника Управління Служби 
безпеки України в області 

 

ТРЕТЯК 
Ірину Іванівну 

– головного спеціаліста – юрисконсульта відділу після-
дипломної освіти та кадрового забезпечення Департа-
менту охорони здоров’я обласної державної адміні-
страції

 

ФЕРЕНЧУКА  
Олексія Володимировича 

– заступника начальника відділу банкрутства Цент-
рально-Західного міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

ЧУЛКОВУ  
Наталю Костянтинівну 

– адвоката, м. Хмельницький 

 –

ЧОРНОГО  
Олександра Вікторовича 

– підполковника поліції, начальника організаційно-ме-
тодичного сектору управління карного розшуку Го-
ловного управління Національної поліції в області

 

ШВАЄНКА  
Дениса Михайловича 

– майора поліції, заступника начальника організаційно-
методичного відділу слідчого управління Головного 
управління Національної поліції в області

 

ЩЕНСНУ  
Альону Миколаївну 

– заступника начальника відділу організації надання 
безоплатної вторинної правової допомоги та роботи з 
її надавачами Кам'янець-Подільського місцевого цент-
ру з надання безоплатної вторинної правової допомоги

 

ЯНИШИНУ 
Наталію Ігорівну 

– помічника судді Господарського суду Хмельницької 
області 

   

18) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі охорони здоров’я, активну громадянську 
позицію та з нагоди 30-ї річниці від дня заснування комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний госпіталь ветеранів війни” 
обласної ради, працівників закладу: 

КРУПСЬКУ  
Валентину Адамівну 

– асистента ерготерапевта реабілітаційного відділення 

 

МЕЛЬНИК  
Лідію Ростиславівну 

– лікаря-кардіолога  кардіологічного відділення 
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19) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек: 

АНТОНЮК  
Ольгу Захарівну 

– головного бібліотекаря відділу роботи з користува-
чами-учнями 5-9 класів Хмельницької обласної бібліо-
теки для дітей імені Т.Г. Шевченка 

 

ЗАМОРОКУ 
Аллу Володимирівну 

– завідуючу сектором періодичних видань та просвіт-
ницької роботи читального залу гуманітарного про-
філю обласної універсальної наукової бібліотеки

 

КАЩУК 
Ірину Леонідівну 

– провідного бібліотекаря відділу мистецтв обласної 
універсальної наукової бібліотеки 

 

МАТВЄЄВУ  
Діану Миколаївну 

– завідувача відділу абонемента обласної бібліотеки для 
юнацтва 

 

СИНИЦЮ 
Надію Миколаївну 

– ученого секретаря обласної універсальної наукової 
бібліотеки 

 

СОПРУК 
Наталю Степанівну 

– провідного бібліотекаря відділу роботи з користува-
чами-дошкільниками та учнями 1-4 класів Хмельниць-
кої обласної бібліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка

 –  

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток туристичної галузі області та з нагоди відзначення Всесвітнього дня 
туризму ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПО-
ВІДАЛЬНІСТЮ “ПАРТНЕР ТУР ГРУП”, м. Хмельницький; 

21) за високий професіоналізм, впровадження якісно нових форм нав-
чання і виховання, забезпечення належних умов для всебічного розвитку під-
ростаючого покоління та з нагоди 50-річчя заснування Хмельницького держав-
ного центру естетичного виховання учнівської молоді: 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ДЕРЖАВНОГО ЦЕНТРУ 
ЕСТЕТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ; 

ГРИГОРЧУК  
Тетяну Володимирівну 

– директора Хмельницького державного центру естетич-
ного виховання учнівської молоді 

  

22) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівника освіти: 

 

БРОВЧУК 
Лесю Іванівну 

– заступника директора з навчально-виробничої роботи 
Державного професійно-технічного навчального за-
кладу “Красилівський професійний ліцей”

 

ГОНЧАРУКА 
Григорія Макаровича 

– тимчасово виконувача обов’язків директора Хмель-
ницького обласного центру науково-технічної твор-
чості учнівської молоді

 –

МАРУСІЙ 
Ольгу Вікторівну 

– директора комунальної установи “Інклюзивно-ресурс-
ний центр” Ярмолинецької селищної ради 

 

НАГОРНОГО  
Ярослава Володимировича

– доцента кафедри мовознавства Хмельницького уні-
верситету управління та права імені Леоніда Юзькова 
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НЕДОШИТКА 
Михайла Івановича 

– виконувача обов’язків директора Державного вищого 
навчального закладу “Кам’янець-Подільський інду-
стріальний коледж”

 

ОЛІЙНИКА 
Валерія Цезаровича 

– начальника управління Державної служби якості 
освіти в області 

 

ПАЛАМАРЧУК 
Емілію Михайлівну 

– головного спеціаліста управління освіти, молоді та 
спорту Дунаєвецької міської ради 

 

РИБАКА 
Сергія Володимировича

– начальника відділу освіти Городоцької міської ради 

 

РОМАСЬ  
Олену Степанівну 

– директора Кам’янець-Подільської загальноосвітньої 
школи № 8 І-ІІІ ступенів 

 

СЕЛІЗАРА  
Василя Михайловича 

– директора Державного навчального закладу “Вище 
професійне училище № 11”, м. Хмельницького 

 

ШУТЯК 
Ірину Анатоліївну 

– доцента кафедри філософії, соціально-гуманітарних 
наук та фізичного виховання Хмельницького універ-
ситету управління та права імені Леоніда Юзькова

   

23) за сумлінну працю на освітянській ниві, вагомий внесок  у реалізацію 
національної політики в галузі освіти, розбудову закладу освіти, навчання та 
виховання студентської молоді та з нагоди відзначення 100-річчя навчального 
закладу: 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ ГУМАНІТАРНО-
ПЕДАГОГІЧНОЇ АКАДЕМІЇ

 

співробітників навчального закладу: 
 

ВОРНИК   
Марію Миколаївну 

– помічника ректора з міжнародних зв’язків, кандидата 
педагогічних наук, доцента 

 

ГРЕСЬКОВУ 
Валентину Вікентіївну 

– завідувача кафедри образотворчого, декоративно-при-
кладного мистецтва та технологій, кандидата педаго-
гічних наук, професора

 

КОХАНСЬКУ  
Світлану Володимирівну

– викладача кафедри музикознавства, інструментальної 
підготовки та методики музичної освіти 

 

МИСЬКОВУ  
Наталію Миколаївну 

– кандидата педагогічних наук, доцента кафедри до-
шкільної педагогіки, психології та фахових методик  

 

СВІДЕРСЬКУ   
Оксану Мирославівну 

– доцента кафедри суспільних дисциплін  

   

24) за вагомий особистий внесок у вивчення та популяризацію природи 
рідного краю, екологічного виховання молодого покоління, формування 
екоцетричної свідомості громадян та з нагоди відзначення 20-річчя Неті-
шинського міського краєзнавчого музею: 
ГРИЦЕНКА 
Володимира Петровича   

– завідувача Геологічним відділом Національного нау-
ково-природничого музею НАН України, кандидата 
геолого-мінералогічних наук  
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КОНОНЮК  
Оксану Василівну   

– директора Нетішинського міського краєзнавчого му-
зею 

 

НОВОСАДА 
Валерія Васильовича  

– завідувача відділом ботаніки Національного науково-
природничого музею НАН України, кандидата біоло-
гічних наук

 

ПОХОДОНЬКА  
Валерія Володимировича  

– молодшого наукового співробітника Нетішинського 
міського краєзнавчого музею 

 

25) за багаторічну сумлінну працю у становленні і розвитку ветеранського 
руху, соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання молоді та з 
нагоди Дня ветеранів України і Міжнародного дня людей похилого віку 
РИЖОВУ  
Раїсу Миколаївну 

– відповідального секретаря ради ветеранів Волочиської 
територіальної громади, ветерана праці 

 

СМІШКА 
Василя Івановича 

– голову ради організації ветеранів Новоушицької 
територіальної громади, члена ради Хмельницької 
обласної організації ветеранів України, ветерана праці

 

26) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток будівельної галузі області та з нагоди 55-річчя від дня народження 
БОНДАРЧУК Надію Леонідівну, директора Департаменту впровадження пріо-
ритетних проєктів регіонального розвитку Міністерства розвитку громад та 
територій України; 

27) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту, 
пропаганду здорового способу життя: 

 

МАЙДАНЮКА 
Даніїла Олександровича 

– переможця Перших Всесвітніх учнівських спортивних 
ігор, чемпіона Європи серед кадетів, переможця Гім-
назіади України з тхеквондо ВТФ  

 

ЧАЙКУ  
Сергія Сергійовича   

– тренера-викладача з тхеквондо ВТФ  

 

28) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток будівельної галузі та з нагоди 70-річчя від дня народження БАЙДУ Леоніда 
Михайловича, заступника директора державного підприємства “Хмельницька 
обласна служба єдиного замовника”, м. Хмельницький; 

29) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок в економічний розвиток краю та з нагоди 60-річчя від дня народження 
СОКОЛОВСЬКОГО Ігоря Вікторовича, директора дочірнього підприємства 
речового ринку “ВВК Поділля-1”, співзасновника громадської організації 
“Асоціація Хмельницьких ринків”; 

30) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення та 
з нагоди Дня працівників державної санітарно-епідеміологічної служби праців-
ників Головного управління Держпродспоживслужби в області: 

 

ДЗЮБУ  
Олесю Вікторівну 

– головного спеціаліста відділу санітарно-епідеміо-
логічного нагляду та організації розслідування спа-
лахів управління державного нагляду за дотриманням 
санітарного законодавства 
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КОМАЩУКА  
Леоніда Миколайовича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Хмельницького управління 

 

ЛИННИК  
Наталію Карпівну 

– провідного фахівця відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Шепетів-
ського управління 

 

ШИКОРЯКА  
Володимира Михайловича 

– начальника відділу державного нагляду за дотриман-
ням санітарного законодавства Старосинявського уп-
равління 

 

ЯКОВЧУК  
Валентину Григорівну 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу державного нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Ізяславського управління  

 
  

31) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий 
внесок у забезпечення реалізації державної політики в системі технічного регу-
лювання і захисту прав споживачів та з нагоди Дня працівників стандартизації 
та метрології співробітників державного підприємства “Хмельницький науково-
виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації”: 

ДИЯК  
Галину Дмитрівну 

– інженера з метрології 1-ї категорії випробувальної 
лабораторії 

 

СОЛОВЕЙ  
Олену Михайлівну 

– провідного інженера з метрології відділу теплотех-
нічних вимірювань 

 

ТКАЧОВУ  
Надію Федорівну 

– провідного інженера з метрології відділу електро-
радіотехнічних вимірювань 

   

32) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, плідну 
науково-педагогічну діяльність, вагомий особистий внесок у справу навчання 
студентської молоді, підготовку висококваліфікованих фахівців та з нагоди   
55-річчя від дня заснування закладу ГАВРОНСЬКУ Наталію Миколаївну, 
викладача економічних дисциплін Відокремленого структурного підрозділу 
“Хмельницький політехнічний фаховий коледж Національного університету 
“Львівська політехніка”. 

 

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

1) за бездоганну службу, високий професіоналізм, сумлінне виконання 
службового обов’язку та з нагоди першої річниці створення Об’єднаного нав-
чально-тренувального центру Сил підтримки Збройних Сил України військово-
службовців військової частини А2641: 
ВАСАЗІ  
Віктору Володимировичу

– старшому солдату, артисту другої категорії оркестру  

 

МИРОНОВУ  
Сергію Миколайовичу 

– інженеру циклової комісії підготовки водолазів нав-
чального центру 
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2) за вагомий особистий внесок у соціально-економічний розвиток області, 
активну громадянську позицію та з нагоди Дня підприємця: 
АЛЕКСЕЙЧУК  
Світлані Володимирівні

– фізичній особі-підприємцю, м. Нетішин 

 

БОНДАР  
Броніславі Францівні 

– директору сільськогосподарського товариства з обме-
женою відповідальністю “Хорост-Поділля”, с. Мацьківці 
Хмельницького району

 

ЛУК’ЯНЧУК  
Тетяні Степанівні 

– фізичній особі-підприємцю, м. Славута 

 

ПОЛІЩУКУ 
Леоніду Вікторовичу 

– фізичній особі-підприємцю, с. Романіни Шепетів-
ського району 

 

ПОСТОВОМУ  
Володимиру Іллічу 

– голові правління акціонерного товариства “Гіпсо-
вик”, м. Кам’янець-Подільський 

   

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток лісового господарства та з нагоди Дня працівника лісу: 

БАДЮКУ  
Сергію Володимировичу 

– майстру Летичівської дільниці переробки деревини 
державного підприємства “Летичівське лісове госпо-
дарство”

 

БЛАГОДИРУ  
Олександру Вікторовичу

– водію автотранспортного гаража державного підпри-
ємства “Старокостянтинівське лісове господарство” 

 

ВОЙНУ  
Юрію Миколайовичу 

– єгерю Полонського лісництва державного підпри-
ємства “Шепетівське лісове господарство” 

 

ГАВРИЛЮК  
Людмилі Анатоліївні 

– головному спеціалісту відділу лісового та мислив-
ського господарства обласного управління лісового 
та мисливського господарства 

 

ГНІЗДОВСЬКОМУ  
Руслану Петровичу 

– заступнику директора з фінансово-економічних пи-
тань державного підприємства “Славутське лісове 
господарство”

 

ІЛЬНИЦЬКОМУ  
Ігорю Михайловичу 

– ліснику Панівецького лісництва державного підпр-
ємства “Кам’янець-Подільське лісове господарство” 

 

КИРИЛЮКУ 
Володимиру Олександровичу 

– трактористу державного підприємства “Шепетів-
ський військовий лісгосп” 

 

КОВАЛЮКУ  
Юрію Олексійовичу 

– ліснику Пархомівського лісництва державного під-
приємства “Хмельницьке лісомисливське госпо-
дарство”

 

ПОГОМІЮ  
Василю Васильовичу 

– ліснику Новоушицького лісництва державного підпри-
ємства “Новоушицьке лісове господарство” 

 

САДОВОМУ  
Сергію Володимировичу

– лісничому Городоцького лісництва державного підпри-
ємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

СЕМЕНЮКУ 
Степану Степановичу 

– вальнику лісу державного підприємства “Шепетів-
ський військовий лісгосп” 
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СИРКИЗЮКУ 
Юрію Вікторовичу 

– менеджеру із збуту державного підприємства “Шепе-
тівський військовий лісгосп” 

 

ХОМІЦЬКОМУ 
Віктору Валентиновичу 

– ліснику Клиновецького лісництва державного під-
приємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

ЦИБУЛІ  
Марині Миколаївні 

– провідному науковому співробітнику Національного 
природного парку “Мале Полісся” 

   

4) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з на-
годи Дня фізичної культури і спорту: 
ЗАРУДЕНСЬКОМУ  
Сергію Олексійовичу 

– тренеру-викладачу відділення з веслування на бадар-
ках і каное Хмельницької дитячо-юнацької спортив-
ної школи № 4, м. Хмельницький 

 

МІГУНОВУ  
Олександру Володимировичу

– майстру спорту України з регбі, тренеру збірної 
команди Хмельницької області, судді міжнародної 
категорії, тренеру-викладачу дитячо-юнацької спор-
тивної школи № 1 Хмельницької міської ради

 

МИХАЙЛОВСЬКОМУ 
Валерію Васильовичу 

– тренеру-викладачу з тхеквондо ВТФ Хмельницької 
дитячо-юнацької спортивної школи № 3 

  

5) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у справу цивільного захисту населення і територій та з нагоди Дня рятів-
ника працівників Головного управління ДСНС України в області: 

 

ДАВИДЮКУ  
Олександру Володимировичу

– старшині служби цивільного захисту, командиру від-
ділення 7-ї державної пожежно-рятувальної частини 
3-го державного пожежно-рятувального загону

 

ЮРЦЮ  
Юрію Йосиповичу 

– старшому прапорщику служби цивільного захисту у 
відставці, колишньому командиру відділення 15-ї дер-
жавної пожежно-рятувальної частини  

   

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек 
ТКАЧУК Валентині Іванівні, провідному редактору електронного каталогу від-
ділу систематизації документів та організації каталогів обласної універсальної 
наукової бібліотеки; 

7) за багаторічну сумлінну працю у становленні і розвитку ветеранського 
руху, соціального захисту ветеранів, патріотичного виховання молоді та з на-
годи Дня ветеранів України і Міжнародного дня людей похилого віку ПЕТРУК 
Галині Павлівні, голові ветеранської організації с. Радківці Старокостянти-
нівської міської територіальної громади, члену ради міської організації вете-
ранів, ветерану праці; 

8) за бездоганну службу, зразкове виконання службових обов’язків та з 
нагоди Дня територіальної оборони України: 
ВИШНЕВСЬКОМУ 
Олегу Анатолійовичу 

– майору, заступнику командира військової части-
ни А7034 
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ДРОНИКУ  
Андрію Васильовичу 

– старшому лейтенанту резерву 

 

МЕЛЬНИЧЕНКО  
Мирославі Олександрівні

– молодшому сержанту, начальнику радіостанції війсь-
кової частини А7034 

 

СТОРОЖУКУ  
Андрію Васильовичу 

– старшому сержанту резерву 

 

ФЕДЯЄВУ  
Роману Фармановичу 

– майору, начальнику штабу – першому заступнику ко-
мандира військової частини А7183 

 

ФУРМАНУ  
Василю Володимировичу

– сержанту резерву 

   

9) за багаторічну працю, високий професіоналізм, творчість та креатив-
ність, вагомий внесок у розвиток галузі освіти та з нагоди Дня працівників 
освіти ПАРТАСЮК Ользі Володимирівні, головному спеціалісту відділу вищої, 
професійно-технічної, позашкільної освіти та науки управління освіти та науки 
Департаменту освіти, науки, молоді та спорту обласної державної адміністрації; 

10) за значний особистий внесок у виховання дітей-сиріт та дітей, позбав-
лених батьківського піклування, створення сприятливих умов для їх всебічного 
розвитку і формування високих духовних, моральних якостей та з нагоди Дня 
усиновлення: 
СЕМЕНЮК  
Руслані Миколаївні 

– прийомній матері, с. Захарівці Хмельницького району  

 

СІМ’Ї МЕДЯНЕЦЬ  
ОЛЕКСАНДРУ 
ГРИГОРОВИЧУ ТА 
ТЕТЯНІ ГРИГОРІВНІ 

– родині опікунів, м. Кам’янець-Подільський 

 

11) за високий професіоналізм, сумлінне виконання службових обов’яз-
ків, вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної правової 
політики, зміцнення законності і правопорядку та з нагоди Дня юриста: 

 

ВІТЮКУ 
Віталію Володимировичу

– помічнику судді Хмельницького апеляційного суду 

 

ЖАРКОВСЬКІЙ  
Ользі Василівні  

– провідному спеціалісту Волочиського відділу дер-
жавної реєстрації актів цивільного стану у Хмель-
ницькому районі Центрально-Західного міжрегіо-
нального управління Міністерства юстиції (м. Хмель-
ницький)

 

ЛУЖНЯКУ 
Вадиму Васильовичу 

– спеціалісту Хмельницького міськрайонного суду 

 

МАРЧЕНКО  
Наталії В’ячеславівні 

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

СИБІЗІ  
Тетяні Петрівні 

– прокурору Окружної прокуратури міста Хмельниць-
кого Хмельницької області 
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СІДОРОВІЙ 
Олені Володимирівні 

– помічнику судді Господарського суду Хмельницької 
області 

 

ТЮТЮННИКУ 
Андрію Миколайовичу 

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

ХОДОРОВСЬКІЙ  
Маріні Олегівні 

– прокурору Летичівської окружної прокуратури Хмель-
ницької області 

 

ЯКОВЮК 
Олені Олександрівні 

– виконувачу обов’язків начальника Центрально-За-
хідного міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції (м. Хмельницький) 

 

 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


