
 
 
 
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 сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня автомо-
біліста і дорожника: 

АВРАМЕНКА 
Дмитра Сергійовича 

– заступника директора з експлуатаційного утриман-
ня автомобільних доріг державного підприємства 
“Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг”

 

АНТОНЯКА  
Анатолія Васильовича 

– водія 1-го класу автомобіля ЗІЛ-130 КДМ філії 
“Кам’янець-Подільської ДЕД” дочірнього підпри-
ємства “Хмельницький облавтодор” відкритого акціо-
нерного товариства “Державна акціонерна компанія 
“Автомобільні дороги України” 

 

БОЙКА 
Олександра Васильовича 

– машиніста екскаватора філії “Русанівський спец-
кар’єр” дочірнього підприємства “Хмельницький 
облавтодор” відкритого акціонерного товариства 
“Державна акціонерна компанія “Автомобільні до-
роги України”

 

ДАЦЮКА  
Віталія Миколайовича 

– водія автотранспортних засобів філії “Шепетівська 
ДЕД” дочірньогоо підприємства “Хмельницький 
облавтодор” відкритого акціонерного товариства 
“Державна акціонерна компанія “Автомобільні до-
роги України”
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КАРАЧУН  
Людмилу Василівну 

– касира квиткового Хмельницької автостанції № 1 
товариства з обмеженою відповідальністю “Хмель-
ницьктранс”

 

КІНЦАКА  
Ігоря Михайловича 

– виконроба приватного підприємства виробничо-ко-
мерційної фірми “Будмонтажсервіс”, м. Кам’янець-
Подільський

 

КМЕТЯ  
Аркадія Івановича 

– заступника директора по експлуатації та безпеці 
руху приватного підприємства “Авто-Експерт”, 
м. Хмельницький

 

КОРДУБАЙЛА  
Олександра Сергійовича 

– дорожнього робітника філії “Дунаєвецька ДЕД” до-
чірнього підприємства ”Хмельницький облавтодор” 
відкритого акціонерного товариства “Державна ак-
ціонерна компанія “Автомобільні дороги України”, 
м. Дунаївці

 

МАНЗЯК  
Юлію Юріївну 

– фахівця із зв’язків з громадськістю та пресою 
Служби автомобільних доріг у Хмельницькій об-
ласті

 

МАРЧИШИНА  
Миколу Івановича 

– головного інженера приватного акціонерного това-
риства “Хмельницьке будівельно-монтажне управ-
ління № 69”

 

НЕПОКРИТОВУ 
Світлану Василівну 

– заступника начальника управління – начальника 
відділу дорожнього господарства управління інфра-
структури обласної державної адміністрації 

 

НІКІТІНУ  
Ганну Василівну 

– начальника відділу проєктно-кошторисної роботи 
товариства з обмеженою відповідальністю “СТЛ+М”, 
м. Хмельницький

 

ПІРОГОВА  
Сергія Івановича 

– начальника відділу ремонту та експлуатаційного 
утримання автомобільних доріг, штучних споруд та 
безпеки дорожнього руху Служби автомобільних 
доріг у Хмельницькій області 

 

САВЧУКА  
Руслана Віталійовича 

– голову правління приватного акціонерного това-
риства “Шепетівське автотранспортне підпри-
ємство 16807”

 

СИДОРЧУКА  
Ярослава Володимировича 

– провідного геодезиста товариства з обмеженою 
відповідальністю “Спільне українсько-німецьке 
підприємство “Автострада“, м. Хмельницький

 

ТАРАСОВА  
Антона Анатолійовича 

– заступника директора з будівництва та ремонту 
автомобільних доріг державного підприємства 
“Хмельницька обласна служба місцевих автодоріг” 

 

ТАРАШЕВСЬКОГО  
Андрія Івановича 

– водія автотранспортних засобів фізичної особи-під-
приємця Мишка Олександра Васильовича, с. Буб-
нівка Хмельницького району 

 

ТРОЯНА  
Сергія Анатолійовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Чорноострівське АТП”, с. Ляпинці Хмель-
ницького району

 

ФАЛЮША  
Владислава Валерійовича 

– директора державного підприємства “Хмельницька 
обласна служба місцевих автодоріг” 
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ЯГНІЧЕНКА  
Дмитра Миколайовича 

– машиніста екскаватора приватного акціонерного 
товариства “Хмельницьке шляхово-будівельне уп-
равління № 56”

 

ЯДУХУ  
Володимира Васильовича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Техтрансконтроль”, м. Хмельницький 

 

ЯЦИШИНА  
Василя Олексійовича 

– адміністратора офісу Представництва “Онур Тааххют 
Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї Анонім 
Ширкет”»

   

2) за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок в організацію навчання державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування області та з нагоди 30-ї річниці з дня створення 
Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації, працівників 
центру: 
ГРИБ  
Юлію Ігорівну

– методиста навчально-організаційного відділу 

 

НАГРЕБЕЦЬКУ  
Наталію Володимирівну 

– головного бухгалтера 

   

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у забезпечення функціонування залізничного транспорту та з нагоди Дня заліз-
ничника: 
КОНОНЮКА  
Юрія Олексійовича 

– майстра з експлуатації та ремонту машин і меха-
нізмів цеху пневмообдувки виробничого підрозділу 
Хмельницька дистанція колії регіональної філії 
“Південно-Західна залізниця” публічного акціонер-
ного товариства “Українська залізниця”

 

МУХІНУ  
Світлану Василівну 

– завідувача каси квиткової локації на вокзалі станції 
Хмельницький Українського центру по обслугову-
ванню пасажирів на залізничному транспорті

 

НОРЧУК  
Людмилу Андріївну 

– інкасатора вокзалу станції Хмельницький вироб-
ничого підрозділу вокзал станції Вінниця філії 
“Вокзальна компанія” акціонерного товариства 
“Українська залізниця”

 

ШКОЛЬНИК  
Тетяну Іванівну 

– старшого інспектора з кадрів виробничого підроз-
ділу Хмельницька дистанція колії регіональної фі-
лії “Південно-Західна залізниця” акціонерного то-
вариства “Українська залізниця” 

 

ШМИГУ  
Володимира Миколайовича 

– муляра 5-го розряду вокзалу станції Хмельницький 
виробничого підрозділу вокзал станції Вінниця фі-
лії “Вокзальна компанія” акціонерного товариства 
“Українська залізниця”

 

4) за високий професіоналізм, вагомий внесок у справу навчання і вихо-
вання дітей та з нагоди відкриття після реконструкції Чемеровецького ясла-
садка № 1 “Дзвіночок” Чемеровецької селищної ради ДЕМЧИШИН Ольгу Пет-
рівну, директора Чемеровецького ясла-садка № 1 “Дзвіночок” Чемеровецької 
селищної ради; 
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5) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток, модернізацію та забезпечення надійності функціону-
вання мереж і комплексів урядового, спеціального зв’язку на території області 
та з нагоди звільнення із військової служби КРАСИЦЬКОГО Василя Васильо-
вича, полковника, співробітника Управління Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України в області; 

6) за вагомий внесок у розвиток гідрометеорологічної служби області, 
своєчасне і якісне забезпечення інформацією споживачів та з нагоди 100-річчя 
заснування Національної гідрометеорологічної служби України: 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ АЕРОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ ШЕПЕТІВКА 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ; 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ МЕТЕОРОЛОГІЧНОЇ СТАНЦІЇ ЯМПІЛЬ 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ З ГІДРОМЕТЕОРОЛОГІЇ; 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення та 
з нагоди Дня працівника соціальної сфери: 

АРХИПЮК  
Ольгу Сергіївну 

– заступника директора – начальника відділу надання 
соціальних послуг Ізяславської районної філії Хмель-
ницького обласного центру зайнятості 

 

ВЛАСЕНКО 
Оксану Орестівну 

– голову Хмельницького геріатричного пансіонату вете-
ранів війни і праці 

 

ВОРОБЙОВУ  
Валентину Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу фінансів та бухгалтер-
ського обліку управління фінансів та надання соціаль-
них послуг Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ГОНТУ  
Наталію Володимирівну 

– начальника відділу методичного забезпечення соціаль-
ної роботи та навчальних заходів Хмельницького 
обласного центру соціальних служб 

 

ДАНИЛЮК  
Віру Григорівну 

– директора державного закладу “Хмельницький облас-
ний соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, 
позбавлених батьківського піклування” 

 

ДЕМЧЕНКО  
Людмилу Олександрівну 

– головного спеціаліста відділу державної допомоги, 
субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги уп-
равління державної підтримки пільгових категорій 
громадян Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ІВАНОВУ  
Ольгу Олексіївну 

– начальника фінансово-економічного відділу управлін-
ня виконавчої дирекції Фонду соціального страху-
вання України в області

 

МАЛАЩУКА  
Ігоря Івановича 

– головного спеціаліста відділу соціального забезпечен-
ня пільгових категорій осіб управління державної під-
тримки пільгових категорій громадян Департаменту 
соціального захисту населення обласної державної 
адміністрації
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МАТЕЙКО  
Олену Михайлівну 

– начальника відділу внутрішнього аудиту управління 
виконавчої дирекції Фонду соціального страхування 
України в області

 

ОСТАПЕНКО 
Наталію Іванівну 

– головного бухгалтера Хмельницької обласної орга-
нізації профспілки працівників соціальної сфери 
України

, 

РОГАТИНСЬКУ  
Зоряну Василівну 

– головного спеціаліста відділу організації надання та 
забезпечення соціальних послуг управління фінансів 
та надання соціальних послуг Департаменту соціаль-
ного захисту населення обласної державної адміні-
страції

 

САВРАЦЬКУ  
Альону Михайлівну 

– головного спеціаліста відділу державної допомоги, 
субсидій та пільг на житлово-комунальні послуги уп-
равління державної підтримки пільгових категорій 
громадян Департаменту соціального захисту насе-
лення обласної державної адміністрації 

 

ЧАЙКОВСЬКОГО  
Ігоря Володимировича 

– заступника начальника Хмельницького відділення 
управління виконавчої дирекції Фонду соціального 
страхування України в області 

   

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток агропромислового комплексу Шепетівського району 
та з нагоди 60-річчя від дня народження ЛОПОЦЮК Валентину Прохорівну, 
головного спеціаліста з питань агропромислового розвитку Шепетівської 
районної державної адміністрації; 

9) за бездоганну службу, високий професіоналізм, сумлінне виконання 
службових обов’язків та з нагоди Дня інженерних військ Збройних Сил України 
військовослужбовців військової частини А2641: 
БЕЗКИДЕВИЧА  
Дениса Анатолійовича 

– солдата, водія-сапера розмінування відділення спе-
ціального мінування та розмінування загону спеціаль-
ного мінування та розмінування центру розмінування 

 

ПАКУЛЯКА  
Андрія Романовича 

– старшого солдата, водія-сапера розмінування групи 
пошуку та знешкодження саморобних вибухових при-
строїв загону пошуку та знешкодження саморобних 
вибухових пристроїв центру розмінування

 

ПОКОРНУ  
Наталію Борисівну 

– старшого солдата, діловода стройової частини відді-
лення персоналу та стройового штабу 

 

ТУРЧЕНКОВА  
Миколу Вікторовича 

– старшого прапорщика, інструктора відділення підго-
товки розрахунків мінно-розшукових собак кінологіч-
ного центру

 

ЯБЛОНСЬКОГО  
Олега Валентиновича 

– старшого сержанта, інструктора з водіння взводу 
забезпечення навчального процесу роти забезпечення 
навчального процесу батальйону забезпечення

   

10 ) за бездоганну і сумлінну службу, високий професіоналізм, здійснення 
своєчасного і ефективного досудового розслідування кримінальних правопо-
рушень та з нагоди річниці створення Державного бюро розслідувань праців-



 6

ників територіального управління Державного бюро розслідувань, розташо-
ваного у місті Хмельницькому: 

 

ГАДЖУК  
Інну Володимирівну 

– начальника відділу кадрової роботи та державної 
служби 

 

ЗАХАРЕЦЬ  
Любов Олександрівну 

– головного спеціаліста відділу документального забез-
печення 

 

СЛОБОДЯНА  
Олександра Мар’яновича 

– підполковника Державного бюро розслідувань, старшого 
оперуповноваженого 

 

СТРІЛЬЧУКА  
Василя Михайловича 

– майора Державного бюро розслідувань, старшого слідчого  

   

11) за сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Всеукраїн-
ського дня працівників культури та майстрів народного мистецтва: 

 

БЕЗНЮКА 
Тараса В’ячеславовича 

– директора – художнього керівника Хмельницького муні-
ципального естрадно-духового оркестру 

 

БЕХТУ  
Людмилу Олексіївну 

– бібліотекаря Деражнянської міської централізованої 
бібліотечної системи 

 

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО 
Петра Антоновича 

– керівника народного оркестру духових інструментів 
комунального закладу “Центральний будинок куль-
тури”, смт Віньківці

 

ГЛАВАЦЬКУ  
Наталію Дмитрівну 

– головного адміністратора Хмельницького академіч-
ного обласного театру ляльок 

 

ДАНИЛОВУ 
Катерину Володимирівну 

– старшого наукового співробітника відділу історії ко-
мунального закладу культури “Хмельницький обласний 
краєзнавчий музей”

 

ЗАПАДЕНКА  
Ігоря Валентиновича 

– заступника директора з наукової роботи Державного 
історико-культурного заповідника “Межибіж” 

 

КОВАЛЬЧУК 
Тетяну Дмитрівну 

– провідного бібліотекаря Хмельницької обласної бі-
бліотеки для юнацтва 

 

МИХАСИКА  
Івана Миколайовича 

– начальника управління культури виконавчого комі-
тету Нетішинської міської ради 

 

НАТАЛЬСЬКУ 
Оксану Валентинівну 

– начальника управління культури Департаменту інфор-
маційної діяльності, культури, національностей та 
релігій обласної державної адміністрації 

 

НЕТЯГУ  
Андрія Володимировича 

– артиста балету академічного ансамблю пісні і танцю 
“Козаки Поділля” 

 

ОЛЕКСІВ  
Ярославу Іванівну 

– завідуючу відділом наукового обліку фондів кому-
нального закладу культури “Хмельницький обласний 
художній музей”

 

ОНИЩУК  
Ніну Петрівну 

– головного бібліотекаря відділу формування, наукового 
опрацювання фондів Хмельницької обласної універ-
сальної наукової бібліотеки 
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ЦІСАРУК  
Олену Миколаївну 

– провідного бібліотекаря Хмельницької обласної бі-
бліотеки для дітей імені Т.Г. Шевченка 

 

ЮЗЛОВУ 
Марію Олександрівну 

– заступника директора з наукової роботи комунального 
закладу культури “Музей пропаганди” 

   

12) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
75-річчя від дня народження ШАПОВАЛА Михайла Васильовича, Героя України, 
голову сільськогосподарського кооперативу “Летава”, с. Летава Кам’янець-По-
дільського району; 

13) за багаторічну сумлінну працю в органах виконавчої влади, високий про-
фесіоналізм, професійне виконання службових обов’язків та з нагоди 55-річчя 
від дня народження ЧЕРНЕЦЬКУ Алісу Володимирівну, завідувача експедиції 
загального відділу апарату обласної державної адміністрації; 

14) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіона-
лізм, вагомий особистий внесок у стабілізацію стану соціально-трудових від-
носин в області та з нагоди 23-річниці створення Національної служби посе-
редництва і примирення працівників відділення Національної служби посеред-
ництва і примирення в області: 
ГАВАРУ  
Інну Миколаївну 

– головного спеціаліста  

 

ПРОЩАЙ  
Ольгу Миколаївну 

– заступника начальника 

   

15) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток і підвищення ефективності сільськогосподарського виробництва області та 
з нагоди Дня працівників сільського господарства: 
АДАМЕНКА  
Ігоря Григоровича 

– заступника директора товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Манагро”, с. Вовківці Шепетівського 
району

 

БРИНЮКА  
Валерія Миколайовича 

– начальника виробництва приватного підприємства 
“Авант-агро”, с. Ходорівці Кам’янець-Подільського 
району

 

БРОДЮКА  
Руслана Івановича 

– наукового співробітника науково-дослідного центру 
“Поділля” Подільського державного агарно-техніч-
ного університету

 

БЯЛКОВСЬКУ  
Оксану Антонівну 

– професора кафедри менеджменту, публічного управ-
ління та адміністрування навчально-наукового інсти-
туту бізнесу і фінансів Подільського державного 
аграрно-технічного університету, доктора економіч-
них наук

 

ГАВРИЛЮКА  
Дмитра Леонідовича 

– тракториста-комбайнера фермерського господарства 
“Кунчанський”, с. Кунча Хмельницького району 

 

ДЕМЧУК  
Галину Петрівну 

– ветеринарного лікаря молочнотоварного комплексу 
товариства з обмеженою відповідальністю “Лотівка-
Еліт”, с. Лотівка Шепетівського району
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ДРАПАТОГО  
Михайла Михайловича 

– виконавчого директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “АГРОХОЛДИНГ 2012” 

 

ДУБИЦЬКУ  
Ніну Федорівну 

– генерального директора сільськогосподарського при-
ватного підприємства “Гринчуцьке”, с. Гринчук Кам’я-
нець-Подільського району 

 

ЗАВАЛЬНЮКА  
Юрія Анатолійовича 

– заступника голови Кам’янець-Подільської районної 
державної адміністрації 

 

ЗАГОРОДНЬОГО  
Степана Миколайовича 

– директора фермерського господарства “Велес Агро М”, 
с. Залісся Хмельницького району 

 

ЗВЕЗДУ  
Олександра Івановича 

– головного спеціаліста відділу прогнозування фітоса-
нітарної діагностики та аналізу ризиків управління 
фітосанітарної безпеки Головного управління Держ-
продспоживслужби в області 

 

КИШКА  
Олександра Миколайовича

– головного агронома фермерського господарства 
“АГРО КОМ”, с. Кремінна Хмельницького району 

 

КОВАЛЯ  
Юрія Віталійовича 

– генерального директора товариства з обмеженою від-
повідальністю “АГРОХОЛДИНГ 2012” 

 

КОЗАЧУК  
Марину Станіславівну 

– старшого менеджера товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Енселко Агро”, с. Сахнівці Хмельниць-
кого району

 

КРОТА  
Олександра Ларіоновича 

– директора приватного сільськогосподарського підпри-
ємства “Обрій”, с. Теліжинці Хмельницького району 

 

КУЛЬБАЧИНСЬКОГО 
Володимира Віталійовича 

– головного спеціаліста відділу фітосанітарних заходів 
на кордоні управління фітосанітарної безпеки Голов-
ного управління Держпродспоживслужби в області

 

ЛЕВИЦЬКУ  
Вікторію Андріївну 

– доцента кафедри інфекційних та інвазійних хвороб 
факультету ветеринарної медицини і технологій у 
тваринництві Подільського державного агарно-тех-
нічного університету, доктора ветеринарних наук

 

МРАЧКІВСЬКОГО  
В’ячеслава Олексійовича 

– голову фермерського господарства “Мрачковські”, 
с. Мацьківці Хмельницького району 

 

ОСТАПЧУКА  
Андрія Олександровича 

– директора селянсько-фермерського господарства “Сві-
танок”, с. Малий Правутин Шепетівського району 

 

ПІДГОРНЯКА  
Анатолія Миколайовича 

– заступника головного агронома філії “Кам’янець-По-
дільська” товариства з обмеженою відповідальністю 
сільськогосподарського підприємства “Нібулон”, 
с. Привороття Кам’янець-Подільського району

 

САВЧУК  
Тетяну Володимирівну 

– бухгалтера приватного підприємства “Деметра-2010”, 
с. Боришківці Кам’янець-Подільського району 

 

СОБКА  
Володимира Івановича 

– виконувача обов’язків директора Хмельницької філії 
державної установи “Держгрунтохорона”, м. Кам’я-
нець-Подільський
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СИКУЛУ  
Віктора Івановича 

– головного агронома товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Лагодинське”, с. Лагодинці Хмельниць-
кого району

 

СЛОБОДЯНА  
Сергія Борисовича 

– заступника декана з навчальної роботи інженерно-
технічного факультету Подільського державного 
агарно-технічного університету, кандидата фізико-
математичних наук, доцента 

 

СТАРОДУБОВУ 
Валентину Ігнатівну 

– головного спеціаліста відділу контролю у сфері 
насінництва та розсадництва управління фітосанітар-
ної безпеки Головного управління Держпродспожив-
служби в області

 

ТІМОШ  
Світлану Михайлівну 

– головного спеціаліста відділу карантину рослин уп-
равління фітосанітарної безпеки Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області

 

ФІЛЮКА  
Сергія Анатолійовича 

– директора товариства з обмеженою відповідальністю 
“Лотівка Еліт”, с. Лотівка Шепетівського району 

 

ШВАРЦ  
Юлію Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу контролю за обігом 
засобів захисту рослин управління фітосанітарної 
безпеки Головного управління Держпродспожив-
служби в області

 

ШЕВЧУК  
Лілію Михайлівну 

– головного економіста товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Агрофірма “Подільська зернова компа-
нія”, с. Лозова Хмельницького району 

 

ШМИРКА  
Сергія Петровича 

– головного інженера приватного підприємства “АВС-
АГРО”, с. Кугаївці Кам’янець-Подільського району 

  

16) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток освіти і науки та підготовку висококваліфікованих фахівців-педагогів: 

 

АНДРОЩУК  
Ірину Василівну 

– завідувачку кафедри технологічної та професійної 
освіти і декоративного мистецтва Хмельницького 
національного університету, доктора педагогічних 
наук, професорку

 

ЛОПАТОВСЬКОГО  
Віктора Григоровича 

– доцента кафедри обліку, аудиту та оподаткування 
Хмельницького національного університету, канди-
дата економічних наук

  

17) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання 
посадових обов’язків та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку: 

 

ЗМІЄВСЬКОГО  
Олександра Адольфовича 

– заступника редактора приватного підприємства 
“Редакція газети “Летичівська газета” 

 

НІКІТІНА  
Олексія Вікторовича 

– начальника відділу телеоператорів дочірнього під-
приємства “Дитяче телевізійне агентство” “33 канал” 

 

РОМАНЮКА  
Станіслава Олеговича 

– монтажера дочірнього підприємства “Дитяче телеві-
зійне агентство” “33 канал”  

 

ТАРАХТІЯ  
Олександра Олександровича 

– телеоператора студії товариства з обмеженою відпо-
відальністю “ПРО МЕДІА ГРУПП” 
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ЮРКОВСЬКУ  
Яну Миколаївну 

– головного режисера товариства з обмеженою відпо-
відальністю “ПРО МЕДІА ГРУПП” 

  

18) за активну участь в обласному відкритому архітектурному конкурсі 
на кращий ескізний проєкт облаштування пам’ятного місця на честь вшану-
вання подвигу учасників Революції Гідності, Антитерористичної операції та 
операції Об’єднаних сил ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬ-
СЬКОГО КОЛЕДЖУ БУДІВНИЦТВА, АРХІТЕКТУРИ ТА ДИЗАЙНУ; 

19) за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у 
розвиток фізичної культури і спорту та пропаганду здорового способу життя 

тренерів-викладачів з боксу Кам’янець-Подільської дитячо-юнацької спортив-
ної школи № 2 АРХІПОВА Віктора Семеновича та НЕВЕНГЛОВСЬКОГО 
Дмитра Володимировича; 

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
розвиток хлібопекарської галузі та з нагоди 45-річчя від дня народження 
БУДНОГО Михайла Івановича, голову споживчого товариства “Домашній хліб 
Поділля”. 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток автотранспортної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня автомо-
біліста і дорожника: 
АЛХАЗОВІЙ  
Валентині Миколаївні 

– провідному спеціалісту відділу роботи з персоналом 
територіальних органів Департаменту роботи з 
персоналом Державної служби України з безпеки на 
транспорті

 

БАТАЛЮКУ  
Євгену Євгеновичу 

– дорожньому робітнику приватного акціонерного то-
вариства “Хмельницьке шляхово-будівельне управ-
ління № 56”

 

БАРАНСЬКОМУ  
Анатолію Віталійовичу 

– водію Кам’янець-Подільської районної державної 
адміністрації 

 

ВОЙЦЕХОВСЬКОМУ  
Олександру Миколайовичу 

– водію автотранспортних засобів приватного підпри-
ємства “АТП Поділля-Тур”, м. Хмельницький 

 

ВОЙЧАКУ  
Олександру Вікторовичу 

– виконробу приватного акціонерного товариства 
“Хмельницьке будівельно-монтажне управління № 69” 

 

ГОМЕНЮКУ  
Анатолію Івановичу 

– виконавцю робіт товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Спільне українсько-німецьке підприємство 
“Автострада”

 

ГОРОДЕЦЬКОМУ  
Віктору Тадеушовичу 

– провідному фахівцю з публічних закупівель Служби 
автомобільних доріг у Хмельницькій області 

 

ДЕХТЯРУКУ  
Анатолію Миколайовичу 

– майстру шляховому товариства з обмеженою відпо-
відальністю “Спільне українсько-німецьке підпри-
ємство “Автострада”
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ДОВГАНЮ  
Сергію Віталійовичу 

– дорожньому робітнику приватного акціонерного то-
вариства “Хмельницьке шляхово-будівельне управ-
ління № 56”

 

ЗАЯНЧУКОВСЬКОМУ  
Володимиру Володимировичу 

– машиністу екскаватора приватного підприємства 
виробничо-комерційної фірми “Будмонтажсервіс”, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

КАРМАЛЮК  
Наталії Володимирівні 

– касиру квитковому Кам’янець-Подільської автостан-
ції товариства з обмеженою відповідальністю 
“Хмельницьктранс”

 

КІРПІЧУ  
Віктору Олександровичу 

– провідному інженеру відділу якості та технічного 
контролю державного підприємства “Хмельницька 
обласна служба місцевих автодоріг” 

 

КОВАЛЮ  
Віталію Олександровичу 

– заступнику начальника відділу якості, технічного 
контролю та нових технологій Служби автомобіль-
них доріг у Хмельницькій області 

 

КОЗИНЕЦЬ  
Маріні Володимирівні 

– заступнику директора з фінансових питань – началь-
нику фінансово-економічного відділу державного під-
приємства “Хмельницька обласна служба місцевих 
автодоріг”

 

КОСОВЕЦЬКОМУ  
Олександру Вікторовичу 

– водію автотранспортних засобів філії “Деражнянський 
райавтодор” дочірнього підприємства “Хмельницький 
облавтодор” відкритого акціонерного товариства 
“Державна акціонерна компанія “Автомобільні дороги 
України”, м. Деражня

 

КРАСНОМУ  
Володимиру Володимировичу

– водію автотранспортних засобів приватного під-
приємства “АТП Поділля-Тур”, м. Хмельницький 

 

ЛЯШКУ  
Ігорю Леонідовичу 

– директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Розсошанське АТП”, с. Розсоша Хмельницького району 

 

МОРОЗ  
Олені Сергіївні 

– провідному інженеру відділу інвестиційно-кошторис-
ної роботи, будівництва, реконструкції та капіталь-
ного ремонту Служби автомобільних доріг у Хмель-
ницькій області

 

МОРОЗУ  
Олександру Михайловичу

– виконавцю робіт товариства з обмеженою відпові-
дальністю “СТЛ+М”, м. Хмельницький 

 

МАЛУКАЛОВУ  
Юрію Володимировичу 

– машиністу екскаватора приватного акціонерного то-
вариства “Хмельницьке будівельно-монтажне управ-
ління № 69”

 

ОСТРОВСЬКОМУ  
Анатолію Мартиновичу 

– виконавцю робіт товариства з обмеженою відпові-
дальністю “СТЛ+М”, м. Хмельницький 

 

ПАВЛЮКЕВИЧУ  
Аліму Володимировичу 

– машиністу екскаватора Представництва “Онур 
Тааххют Ташимаджилик Іншаат Тіджарет ве Санаї 
Анонім Ширкеті”

 

РАДЗИВЛЮКУ  
Миколі Петровичу 

– водію товариства з обмеженою відповідальністю 
“Славутатрансавто”, м. Славута 

 

РАДОМСЬКОМУ  
Руслану Володимировичу

– водію автотранспортних засобів приватного підпри-
ємства “АТП Поділля-Тур”, м. Хмельницький 
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САЛАЦЬКОМУ  
Олександру Анатолійовичу 

– креативному директору приватного підприємства 
“АТП Поділля-Тур”, м. Хмельницький 

 

СЛУПКУ 
Роману Вікторовичу 

– водію автотранспортних засобів приватного підпри-
ємства “АТП Поділля-Тур”, м. Хмельницький 

 

СУБОТІ  
Віктору Анатолійовичу 

– трактористу філії “Полонський райавтодор” дочір-
нього підприємства “Хмельницький облавтодор” 
відкритого акціонерного товариства “Державна акціо-
нерна компанія “Автомобільні дороги України”, 
м. Полонне

 

ТРАЧУКУ  
В’ячеславу Володимировичу 

– машиністу дорожньо-будівельних машин приватного 
підприємства виробничо-комерційної фірми “Буд-
монтажсервіс”, м. Кам’янець-Подільський

 

ХРУЛЕНКО  
Тетяні Василівні 

– старшому державному інспектору відділу надання 
адміністративних послуг у Хмельницькій області 
Придністровського міжрегіонального управління 
Укртрансбезпеки Державної служби України з без-
пеки на транспорті

 

ЮРЧЕНКУ  
Володимиру Олександровичу

– водію приватного підприємства “Авто-Експерт”, 
м. Хмельницький 

 

2) за сумлінну багаторічну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок в організацію навчання державних службовців і посадових 
осіб місцевого самоврядування області та з нагоди 30-ї річниці з дня створення 
Хмельницького регіонального центру підвищення кваліфікації, працівників 
центру: 
ГУСАРЕЦЬ  
Ользі Іванівні 

– керівнику відділу програмного забезпечення та між-
народних зв’язків 

 

САПОЖНІКОВІЙ 
Юлії Миколаївні 

– провідному бухгалтеру 

 

3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок у 
реалізацію державної політики з питань соціального захисту населення та з нагоди 
Дня працівника соціальної сфери НАДОЛІНІЙ Ользі Олександрівні, начальнику 
відділу інформаційної роботи Хмельницького обласного центру зайнятості; 

4) за багаторічну благодійну роботу та співпрацю з громадами Хмельницької 
області, вагомий внесок у розвиток волонтерського руху ЯНУ ПІЛКЕСУ, голові 
благодійного фонду “Caritas Ukraine-Holland” (громадянину Королівства Нідер-
ланди); 

5) за вагомий внесок у природоохоронну роботу, розвиток екологічної 
освіти та формування екологічної культури учнівської і студентської молоді 
закладів освіти Хмельницької області: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ КАФЕДРИ ЕКОЛОГІЇ ТА БІОЛОГІЧНОЇ 
ОСВІТИ ГУМАНІТАРНО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

ХМЕЛЬНИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ  
(завідувач кафедри – Наталія МІРОНОВА); 
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6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання поса-
дових обов’язків та з нагоди Дня працівників радіо, телебачення та зв’язку: 

ТРУДОВОМУ КОЛЕКТИВУ КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“МУНІЦИПАЛЬНА ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ “МІСТО”. 

 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


