
 
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

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 високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня захисників і захисниць України: 
АРГУНОВУ  
Катерину Геннадіївну 

– волонтерку громадської організації “МИСТЕЦЬКА 
СОТНЯ “ГАЙДАМАКИ”, м. Старокостянтинів 

 

БЄХТЄРЄВА 
Олексія Володимировича

– учасника бойових дій, учасника антитерористичної 
операції, м. Хмельницький 

 

ВАРАНИЦЮ  
Антона Володимировича

– волонтера громадської організації “МИСТЕЦЬКА 
СОТНЯ “ГАЙДАМАКИ”, м. Хмельницький 

 

ВОЄВОДУ  
Сергія Михайловича 

– капітана, офіцера відділення персоналу та стройо-
вого штабу військової частини А2641 

 

ВОЙЧЕНКО  
Аллу Валеріївну 

– вчителя англійської мови Летичівського ліцею № 2 

 

ГОМІЛКА  
Олега Івановича 

– майора, заступника начальника центру розмінування 
з морально-психологічного забезпечення військової 
частини А2641

 

ГОРБАТЮКА  
Віталія Станіславовича 

– майора поліції, інспектора сектору публічного по-
рядку відділу превенції Хмельницького районного 
управління поліції Головного управління Націо-



 2

нальної поліції в області
 

ГРИГУ 
Володимира Михайловича

– майора, начальника служби ракетно-артилерійського 
озброєння логістики військової частини А3730 

 

ГУРМАН  
Наталію Іванівну 

– молодшого лейтенанта поліції, інспектора сектору 
ювенальної превенції відділу превенції Кам’янець-
Подільського районного управління поліції Голов-
ного управління Національної поліції в області 

 

ДАЦЕНКА 
Геннадія Миколайовича

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан, м. Хмельницький 

 

ДОРОФЕЄВА 
Олександра Вікторовича

– учасника бойових дій, учасника антитерористичної 
операції, м. Хмельницький 

 

ДУДКУ 
Артема Олександровича

– майора, помічника начальника штабу військової час-
тини 3043 

 

ДЯБЛОВА  
Григорія Григоровича 

– капітана, командира роти охорони військової час-
тини А3808 

 

ДЯЧУКА 
Михайла Дмитровича 

– діловода 15-го гарнізонного будинку офіцерів 

 

ЄФІМОВА  
Олега Олександровича 

– сержанта, старшого механіка-водія обслуги пускової 
установки, 4-ї стартової батареї 2-го ракетного ди-
візіону військової частини А4239 

 

ЖУРАКОВСЬКОГО  
Вадима Васильовича 

– підполковника, начальника Хмельницького район-
ного територіального центру комплектування та со-
ціальної підтримки

 

ІСЛАМОВА  
Віктора Асхатовича 

– волонтера громадської організації “МИСТЕЦЬКА 
СОТНЯ “ГАЙДАМАКИ”, м. Хмельницький 

 

КОЗАКА  
Андрія Віталійовича 

– майора, начальника штабу – заступника командира 
батальйону забезпечення військової частини А2641 

 

КОЗИРСЬКОГО 
Артема Сергійовича 

– солдата, водія-електрика передавального радіовузла 
приймально-передавального радіоцентру загону спе-
ціального радіозв’язку військової частини А1788

 

КОЛЕСНИК  
Наталію Вячеславівну 

– тимчасово виконувача обов’язків директора Хмель-
ницького обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді

 

КОСІНСЬКОГО 
Олександра 
Олександровича 

– капітана, офіцера відділу військового обліку, броню-
вання та впровадження єдиного державного реєстру 
військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-обо-
ронної роботи обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки

 

ЛЕВИЦЬКОГО 
Володимира Анатолійовича 

– старшину служби цивільного захисту, водолаза 3-го 
водолазно-рятувального відділення групи водолазно-
рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спе-
ціального призначення ГУ ДСНС України в області

 

ЛЕЗНЮКА  
Євгена Петровича 

– штаб-сержанта, техніка відділення дизайну та верст-
ки видавництва Національної академії Державної 
прикордонної служби України імені Богдана Хмель-
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ницького
 

ЛІКУ  
Наталію Петрівну 

– прапорщика, начальника служби логістики військо-
вої частини А1538 

 

ЛУК’ЯНЧУКА 
Богдана Васильовича 

– майора, заступника командира окремого зенітного 
ракетного дивізіону з озброєння – начальника 
озброєння військової частини А3730 

 

МАРТИРОСЯНА  
Сєвака Оніковича 

– кандидата у майстри спорту України з боксу, брон-
зового призера Чемпіонату України серед молоді 

 

МАМЧУРА  
Юрія Миколайовича 

– начальника відділу з питань персоналу та нагород 
апарату обласної державної адміністрації 

 

МАТКОВСЬКОГО 
Геннадія Віталійовича 

– начальника відділу контролю апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

 

МЕЛЬНИКА  
Василя Васильовича 

– капітана, співробітника Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ПАВЛОВА  
Максима Віталійовича 

– керівника відділу профілактики громадської органі-
зації “Хмельницький центр здорової молоді” 

 

ПІДЛІСНОГО 
Анатолія Антоновича 

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан, м. Хмельницький 

 

ПІЗНЮРА 
Євгена Петровича 

– майстра-сержанта, оперативного чергового чергової 
служби військової частини 3043 

 

ПУЙКА 
Юрія Анатолійовича 

– полковника, заступника військового комісара – на-
чальника сектору мобілізаційно-оборонної роботи 
обласного територіального центру комплектування 
та соціальної підтримки

 

ПОБУТУ  
Вадима Анатолійовича 

– капітана, офіцера відділення призову сектору комп-
лектування обласного територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки 

 

ПОЛУНІЦЬКУ  
Віту Миколаївну 

– старшого лейтенанта медичної служби, співробіт-
ницю Управління Служби безпеки України в області 

 

ПОЦЕЛУЙКА  
Ігоря Івановича 

– старшого сержанта, командира відділення інженер-
но-аеродромної роти військової частини А1538 

 

ПРИДЮКА  
Сергія Сергійовича 

– майора, співробітника Управління Служби безпеки 
України в області 

 

ПРИСТУПУ 
Леонтія Петровича 

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан, м. Хмельницький 

 

ПШИНИЧНИКОВА 
Сергія Вікторовича 

– учасника бойових дій у Демократичній Республіці 
Афганістан, м. Хмельницький 

 

П’ЯТНИЦЬКОГО  
Андрія Васильовича 

– завідувача сектору з питань запобігання та вияв-
лення корупції обласної державної адміністрації 

 

РУБЛЕВСЬКОГО  
Олексія Вікторовича 

– майстер-сержанта, військовослужбовця військової 
частини А0661 
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РУДУ  
Юлію Василівну 

– капітана поліції, старшого спеціаліста-криміналіста 
відділу криміналістичного забезпечення слідчого 
управління Головного управління Національної по-
ліції в області

 

СУЛІМУ 
Юрія Сергійовича 

– головного сержанта, начальника медичного пункту 
загону спеціальних операцій військової частини 
А1788

 

ТАРНАВСЬКОГО  
Дмитра Петровича 

– військового священника (капелана) військової час-
тини А4239 

 

ТЕСЛЕНКА  
Ігоря Олександровича 

– майора, начальника відділу військового обліку, бро-
нювання та впровадження єдиного державного ре-
єстру військовозобов’язаних сектору мобілізаційно-
оборонної роботи обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки

 

ТИМОШЕНКА  
Андрія Володимировича 

– майора, заступника командира військової частини з 
тилу – начальника тилу військової частини 3053 

 

УКРАЇНЕЦЬ  
Марину Олександрівну 

– волонтерку громадської організації “МИСТЕЦЬКА 
СОТНЯ “ГАЙДАМАКИ”, м. Хмельницький 

 

ХАРЧУКА  
Ігоря Олександровича 

– старшого лейтенанта, старшого офіцера-коменданта 
відділення Військової служби правопорядку Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

ЦИЦЮРСЬКОГО  
Валерія Валерійовича 

– полковника, військового комісара Хмельницького 
об’єднаного міського територіального центру комп-
лектування та соціальної підтримки 

 

ШЕВЦОВА  
Костянтина 
Олександровича 

– майора, начальника відділення знищення та розміну-
вання вибухонебезпечних предметів загону знищен-
ня та розмінування вибухонебезпечних предметів 
центру розмінування військової частини А2641

 

ЯВОРСЬКОГО  
Володимира Анатолійовича 

– штаб-сержанта, командира 1-го відділення 2-го взво-
ду патрульної роти військової частини 3053 

 

ЯКУШИКА  
Андрія Григоровича 

– старшого лейтенанта, військовослужбовця військо-
вої частини А0661 

 

ЯТЛУКА  
Віктора Ігоровича 

– старшого лейтенанта, заступника начальника фінан-
сово-економічної служби військової частини А2641 

 

2) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та з нагоди здо-
буття І місця у змаганнях бригад екстреної медичної допомоги “Подільські ралі 
2021 року”: 

КРУПКУ  
Каріну Сергіївну 

– парамедика Хмельницької станції екстреної медич-
ної допомоги комунального некомерційного підпри-
ємства “Хмельницький обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини катастроф” Хмель-
ницької обласної ради
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ЯКІМЦЕВА  
Олександра Анатолійовича 

– водія автотранспортних засобів бригад екстреної 
медичної допомоги Хмельницької станції екстреної 
медичної допомоги комунального некомерційного 
підприємства “Хмельницький обласний центр екстре-
ної медичної допомоги та медицини катастроф” 
Хмельницької обласної ради 

 

3) за багаторічну сумлінну працю, вагомий особистий внесок у соціально-
економічний розвиток району, становлення ветеранського руху, соціальний 
захист пенсіонерів і людей похилого віку та з нагоди 80-ти річчя від дня народ-
ження ГАВРИЩУКА Леоніда Степановича, першого заступника голови ради 
організації ветеранів Летичівської і Меджибізької територіальних громад; 

4) за вагомий внесок у розвиток національно-патріотичного виховання 
молоді, відродження національної свідомості, утвердження української мови та 
з нагоди 30-річчя діяльності КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО МІСЬКОГО 
ТОВАРИСТВА УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА ПРО-
СВІТА; 

5) за сумлінне виконання військового обов’язку, бездоганну службу, 
вагомий особистий внесок у розбудову Збройних Сил України і зміцнення 
бойової готовності та з нагоди 80-ї річниці з Дня створення речового складу 
військової частини А2678 ветеранів речового складу ДЯЧИШИНУ Олену 
Іванівну, ЗАМРОЗЕВИЧ Галину Євгенівну та ІЛЬНИЦЬКУ Любов Євтихіївну; 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
в економічний розвиток краю та з нагоди 50-річчя від дня народження 
КОРОТКЕВИЧ Ганну Сергіївну, директора колективного оптово-роздрібного 
підприємства “Укрторгсервіс”; 

 

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

1) за високий професіоналізм, бездоганну службу, зразкове виконання 
військового обов’язку та з нагоди Дня захисників і захисниць України: 

КОЛЕКТИВУ РОЮ “ВОВКИ” ЛЕТИЧІВСЬКОГО ЛІЦЕЮ № 2 

КОЛЕКТИВУ ГУРТКА “ЮНІ МИРОТВОРЦІ” КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКОЇ 
ЗАГАЛЬНООСВІТНЬОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ № 12 

КОЛЕКТИВУ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ “ОКРЕМА ТВОРЧА      
СПІЛКА-23” м. ШЕПЕТІВКА 

АФАНАСОВУ  
Дмитру Олександровичу 

– старшому солдату, механіку лісопильного відділення 
взводу інженерних конструкцій військової частини 
А3631 безпосереднього підпорядкування військовій 
частині А2738

 

БЕРЕЗНЮКУ  
Роману Вячеславовичу 

– підполковнику, начальнику відділення оперативного 
забезпечення секції планування застосування штабу 
Західного територіального управління Національної 
гвардії України
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БІЛОУСОВУ  
Назару Володимировичу 

– солдату, саперу інженерно-саперного відділення взводу 
бойового та матеріального забезпечення військової 
частини 3053

 

БОГАЧУ  
Олександру Михайловичу 

– старшому солдату, командиру автомобільного відді-
лення автомобільного взводу роти матеріального за-
безпечення військової частини А4239 

 

ВОРОНІНУ  
Вадиму Вікторовичу 

– сержанту, начальнику групи охорони та патрульно-
постової служби роти Військової служби правопо-
рядку Хмельницького зонального відділу Військової 
служби правопорядку

 

ГАРКАВЕНКУ  
Петру Васильовичу 

– старшому сержанту, начальнику радіорелейної стан-
ції взводу зв’язку роти зв’язку військової частини 
А3808

 

ГРИСЬКОВУ  
Юрію Романовичу 

– лейтенанту поліції, інспектору взводу № 2 роти по-
ліції особливого призначення Головного управління 
Національної поліції в області 

 

ДЕМЧУКУ  
Віталію Сергійовичу 

– старшому солдату, водію геоінформаційної служби 
військової частини А4239 

 

ДМИТРУКУ  
Василю Васильовичу 

– сержанту, військовослужбовцю військової частини 
А0661 

 

КОВАЛЬЧУКУ  
Сергію Володимировичу

– молодшому сержанту, командиру відділення аеро-
дромно-будівельної роти військової частини А1538 

 

КОСТАНЕЦЬКІЙ  
Анастасії Володимирівні 

– сержанту, санітарному інструктору медичного пунк-
ту військової частини А0480 безпосереднього під-
порядкування військовій частині А2738 

 

КРАМСКОВІЙ  
Катерині Валеріївні 

– провідному фахівцю із зв’язків з громадськістю та 
пресою прес-центру Національної академії Держав-
ної прикордонної служби України імені Богдана 
Хмельницького

 

НЕЧИПОРУКУ  
Андрію Григоровичу 

– головному лікарю комунального некомерційного під-
приємства “Комунальне некомерційне підприємство 
Шепетівський центр первиної медико-санітарної до-
помоги” Шепетівської міської ради 

 

ПАЛКУ 
Анатолію Миколайовичу 

– сержанту, старшому майстру ремонтної майстерні 
озброєння ремонтного взводу військової частини 
А1788

 

ПОВОРОЗНЮКУ  
Олександру Миколайовичу 

– старшому солдату, саперу відділення загороджень 
взводу загороджень інженерно-саперної роти війсь-
кової частини А2300 безпосереднього підпорядку-
вання військовій частині А2738 

 

СКОПЕЦЬКОМУ 
Олександру Броніславовичу 

– старшині служби цивільного захисту, водію караулу 
20-ї державної пожежно-рятувальної частини 2-го дер-
жавного пожежно-рятувального загону ГУ ДСНС 
України в області

 

ТЕРЕЩУКУ 
Дмитру Броніславовичу

– солдату, водію взводу спеціальних машин автотранс-
портної роти військової частини А1788 
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ТРУБАЄВУ  
Валерію Вікторовичу 

– капітану поліції, старшому інспектору роти патруль-
ної служби поліції особливого призначення “Богдан” 
Головного управління Національної поліції в області

 

НАЗАРЕНКУ  
Андрію Вікторовичу 

– молодшому сержанту, командиру 3-го відділення 
1-го стрілецького взводу 2-ї стрілецької роти війсь-
кової частини 3053

 

РИБЩУНУ  
Олександру Вікторовичу 

– лейтенанту, начальнику навчально-методичної групи 
відділу організації підготовки військової частини 
А2641

 

ЧЕРНЯКУ  
Сергію Анатолійовичу 

– водію автотранспортних засобів майстерні техніч-
ного обслуговування інженерної техніки ремонтного 
взводу спеціальної техніки ремонтної роти військової 
частини А2738

 

ЮРКОВСЬКІЙ  
Тетяні Миколаївні 

– старшому солдату, військовослужбовцю військової 
частини А0661 

 

2) за високу професійну майстерність, сумлінну працю та з нагоди 
здобуття ІІ місця у змаганнях бригад екстреної медичної допомоги “Подільські 
ралі 2021 року”: 

БОРДЮГОВУ  
Василю Івановичу 

– фельдшеру з медицини невідкладних станів Чемеро-
вецької підстанції Кам’янець-Подільської станції 
екстреної медичної допомоги комунального некомер-
ційного підприємства “Хмельницький обласний центр 
екстреної медичної допомоги та медицини ката-
строф” Хмельницької обласної ради 

 

ЛУЧКУ  
Володимиру Григоровичу 

– водію автотранспортних засобів бригад екстреної 
медичної допомоги Чемеровецької підстанції Кам’я-
нець-Подільської станції екстреної медичної допо-
моги комунального некомерційного підприємства 
“Хмельницький обласний центр екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф” Хмельницької 
обласної ради

 

 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 
 


