
 
 
 
 
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 сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
КОЦЮБУ  
Андрія Сергійовича 

– прокурора Хмельницької спеціалізованої прокура-
тури у військовій та оборонній сфері Західного 
регіону

 

ЛАПКО  
Ольгу Валентинівну 

– прокурора відділу нагляду за додержанням законів 
територіальними органами поліції при провадженні 
оперативно-розшукової діяльності, дізнання, досу-
дового розслідування та підтриманням публічного 
обвинувачення управління нагляду за додержанням 
законів Національною поліцією України та органа-
ми, які ведуть боротьбу з організованою та трансна-
ціональною злочинністю обласної прокуратури

 

ЛІСОВОГО  
Олександра Ігоровича 

– начальника Віньковецького відділу Летичівської ок-
ружної прокуратури Хмельницької області 

 

МАЛЮЗІНА  
Івана Петровича 

– колишнього військового прокурора Хмельницького 
гарнізону 

 

НАДВОРНОГО  
Богдана Анатолійовича 

– начальника відділу інформаційних технологій обласної 
прокуратури 
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НАРАГАНА  
Романа Володимировича 

– колишнього військового прокурора Хмельницького 
гарнізону 

 

ОБАБКОВА  
Олексія Леонідовича 

– колишнього заступника військового прокурора Хмель-
ницького гарнізону 

 

ФОМІНА  
Юрія Андрійовича 

– прокурора Хмельницької спеціалізованої прокуратури 
у військовій та оборонній сфері Західного регіону 

 

2) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди 30-ї річниці Дня Збройних Сил України: 

БЕРЕЗНЮК  
Оксану Петрівну 

– сержанта, начальника майстерні господарчого взводу 
роти забезпечення військової частини А1788 

 

БОНДАРУКА 
Володимира Володимировича

– інваліда війни, учасника бойових дій, учасника анти-
терористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

ВОЛОДІНА  
Валерія Володимировича 

– штаб-сержанта, головного сержанта взводу охорони 
відділення Військової служби правопорядку Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби 
правопорядку

 

ГАЙДАЯ  
Владислава Сергійовича 

– солдата, номера обслуги 2-го відділення 4-го взводу 
роти охорони військової частини А1788 

 

ГАЛУШКА  
Назарія Олеговича 

– лейтенанта, командира взводу загороджень інженер-
но-саперної роти військової частини А2300 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

ГОНЧАРУКА  
Дениса Васильовича 

– лейтенанта, заступника начальника полігона війсь-
кової частини А2641 

 

ГОРОБЦЯ 
Олександра Миколайовича

– інваліда війни, учасника бойових дій, учасника анти-
терористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

ГРИНОВИЧА  
Олександра Сергійовича 

– лейтенанта, командира інженерно-саперного взводу 
інженерно-саперної роти військової частини А4568 
безпосереднього підпорядкування військовій час-
тині А2738

 

ДОЛГОВА  
Тимофія Миколайовича 

– капітана, викладача циклової комісії підготовки 
фахівців ракетних військ та реактивних систем 
залпового вогню штабу військової частини А4239

 

ЖУКОВСЬКОГО  
Олександра Павловича 

– майора, старшого інженера інженерно-авіаційної 
служби військової частини А3808 

 

КАРАБАЄВА  
Артема Іргашевича 

– інваліда війни, учасника бойових дій, учасника анти-
терористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

КУЛИКА  
Петра Миколайовича 

– підполковника, заступника військового комісара з 
морально-психологічного забезпечення – начальника 
відділу морально-психологічного забезпечення та 
зв’язків з громадськістю Хмельницького обласного 
територіального центру комплектування та соціаль-
ної підтримки
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ЛОЗОВСЬКУ  
Оксану Вікторівну 

– старшого лейтенанта медичної служби, ординатора 
відділення анестезіології, реанімації та інтенсивної 
терапії військової частини А2339 

 

МУХУ  
Віктора Володимировича 

– старшого лейтенанта, військовослужбовця військо-
вої частини А0661 

 

НЄМЧЕНКО  
Юлію Сергіївну 

– старшого лейтенанта, помічника командира війсь-
кової частини А3479 з правової роботи безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738

 

НИКИТЮКА  
Ярослава Ігоровича 

– капітана юстиції, помічника військового комісара з 
правової роботи – начальника юридичної групи 
Хмельницького обласного територіального центру 
комплектування та соціальної підтримки

 

ПОБІГАЯ  
Ігоря Петровича 

– інструктора культурно-просвітницької установи 
15 гарнізонного будинку офіцерів 

 

ПРОЦКІВА  
Дмитра Михайловича 

– старшого лейтенанта, військовослужбовця військо-
вої частини А0661 

 

ХАЛІЄВА  
Віктора Юрійовича 

– старшого сержанта, інструктора роти безпілотних 
авіаційних комплексів військової частини А1788 

 

ХОВАНЦЯ 
Павла Любомировича 

– інваліда війни, учасника бойових дій, учасника анти-
терористичної операції, операції Об’єднаних сил 

 

ЧЕКУРОВА  
Костянтина Вадимовича 

– майора, заступника начальника циклової комісії роз-
мінування школи саперів військової частини А2641 

 

3) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників статистики працівників Головного управління ста-
тистики в області: 

КОГАН  
Тетяну Яківну 

– завідувача сектору інформаційного наповнення веб-
сайту управління поширення інформації та кому-
нікацій

 

СВАТОК  
Аллу Анатоліївну 

– начальника відділу аналізу даних статистики сіль-
ського господарства та навколишнього середовища 

 

4) за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

БАРЛАДЯНА 
Руслана Пилиповича 

– волонтера, м. Хмельницький 

 

БОНДАРЧУКА 
Дениса Романовича 

– менеджера товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “FARMA VITA” 

 

МАЛЯРЧУК 
Ольгу Анатоліївну 

– волонтерку, м. Славута 

 

ОРДИНСЬКУ  
Юлію Миколаївну  

– волонтерку, м. Славута 
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ПОПОВА 
Олександра Васильовича 

– волонтера, м. Хмельницький 

 

СТЕБЛО 
Лесю Василівну 

– волонтерку, м. Хмельницький 

 

ТУРИЦЬКОГО 
Анатолія Івановича 

– волонтера, м. Славута 

 

ТУРИЦЬКУ 
Олену Олександрівну 

– волонтерку, м. Славута 

 

ХУДЗИКА 
Михайла Мирославовича 

– волонтера, м. Хмельницький 

 

5) за особистий внесок у розвиток, модернізацію та забезпечення надій-
ності функціонування мереж і комплексів урядового та спеціального зв’язку на 
території області та з нагоди звільнення із військової служби РУДИНСЬКОГО 
Владислава Олексійовича, заступника начальника 1-го відділу Управління 
Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України в об-
ласті; 

6) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня створення військової частини А2738: 

ГНЕДКА  
Сергія Анатолійовича 

– майора, начальника служби радіаційного, хімічного, 
біологічного захисту та екологічної безпеки 

 

ЛОБОДЮКА  
Олександра Антоновича 

– майора, начальника відділення персоналу штабу 

 

ОЛІЙНИКА  
Олексія Олеговича 

– підполковника, начальника відділення бойової під-
готовки 

 

ЧУДІНУ  
Наталію Ярославівну 

– діловода штабу військової частини А4568 безпосе-
реднього підпорядкування військовій частині А2738 

 

7) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 

АНДРІЙЧУК  
Неонілу Вячеславівну 

– Городоцького міського голову 

 

БЕДНАРСЬКОГО 
Олексія Альбіновича 

– заступника Деражнянського міського голови з пи-
тань діяльності виконавчих органів ради  

 

БУЗИЛЯ 
Віталія Володимировича  

– Шепетівського міського голову 

 

ГЕЛЕГУ 
Ігоря Борисовича 

– головного спеціаліста державної екологічної інспек-
ції в області 

 

ГЛУШАКОВА 
Олексія Олександровича 

– заступника голови Шепетівської районної ради 
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ЖОГАНА  
Миколу В’ячеславовича 

– заступника голови Кам’янець-Подільської районної 
ради 

 

ЗДЕБСЬКОГО  
Віталія Едуардовича 

– Старосинявського селищного голову 

 

ІВАНОВУ 
Оксану Віталіївну 

– начальника відділу документаційного забезпечення 
виконавчого апарату обласної ради 

 

КОВПАКА  
Андрія Миколайовича 

– Деражнянського міського голову 

 

КОРДОНЦЯ  
Василя Микитовича  

– Ямпільського сільського голову 

 

КУЛІНСЬКОГО  
Олега Юрійовича 

– голову Шепетівської районної ради 

 

ЛЕВИЦЬКУ 
Людмилу Петрівну 

– начальника відділу з питань бюджету та моніто-
рингу обласних програм виконавчого апарату облас-
ної ради

 

ЛУЖНЯКА  
Володимира Олександровича 

– Віньковецького селищного голову 

 

МАРТИНЮКА 
Віталія Григоровича  

– Плужненського сільського голову 

 

МЕЛЬНИЧУКА  
Миколу Степановича 

– Старокостянтинівського міського голову 

 

ОСТРОВСЬКУ  
Нілу Василівну

– Красилівського міського голову 

 

ПЕРОВУ 
Надію Олександрівну 

– начальника відділу забезпечення діяльності керів-
ництва обласної ради виконавчого апарату обласної 
ради

 

ПЕТРУКА 
Андрія Вікторовича 

– депутата Славутської міської ради 

 

ПОСІТКА  
Михайла Володимировича

– Кам’янець-Подільського міського голову 

 

САЛАНСЬКОГО 
Анатолія Миколайовича 

– депутата Хмельницької обласної ради VII скликан-
ня, депутата Волочиської районної ради V та VI скли-
кань, члена виконавчого комітету Волочиської місь-
кої ради з 2015 року

 

СЕРЕДУ  
Петра Петровича 

– депутата Орининської сільської ради 

 

СОБАНЯ  
Олександра Володимировича

– Чемеровецького селищного голову 

 

УЛАНІВСЬКУ 
Оксану Леонідівну 

– начальника відділу фінансів Чемеровецької селищ-
ної ради 
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ЦИМБАЛЮК 
Вікторію Олександрівну 

– керуючу справами (секретаря) виконавчого комітету 
Волочиської міської ради 

 

ЧЕРКАСЬКОГО 
Миколу Васильовича 

– начальника відділу культури та туризму Деражнян-
ської міської ради 

 

8) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби: 

КІСІЛЮКА  
Володимира Юрійовича 

– старшого державного виконавця Дунаєвецького 
відділу державної виконавчої служби у Кам’янець-
Подільському районі Хмельницької області Цент-
рально-Західного міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції (м. Хмельницький) 

 

ПАСІКЕРУ  
Тетяну Петрівну 

– головного спеціаліста Ярмолинецького відділу дер-
жавної виконавчої служби у Хмельницькому районі 
Хмельницької області Центрально-Західного між-
регіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня працівників суду: 

БАЗАРНИКА  
Євгенія Ярославовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

БЕРЕЗНУ 
Альону Іванівну 

– головного спеціаліста відділу аналітично-статис-
тичної роботи Хмельницького апеляційного суду 

 

ГРИЩУН 
Аліну Анатоліївну 

– головного спеціаліста сектору матеріально-техніч-
ного забезпечення та правової роботи Хмельниць-
кого окружного адміністративного суду

 

ГУМЕНЮК  
Галину Іванівну 

– старшого секретаря Кам’янець-Подільського міськ-
районного суду 

 

ІСЬКОВУ  
Тетяну Леонідівну 

– секретаря судового засідання Летичівського район-
ного суду 

 

КОВАЛЬ 
Світлану Григорівну 

– інспектора відділу документального забезпечення – 
канцелярії Господарського суду області 

 

ОСТРОВСЬКУ  
Ларису Леонідівну 

– діловода Городоцького районного суду 

 

ПАВЛІКА 
Юрія Вікторовича 

– головного спеціаліста відділу служби управління 
персоналом Хмельницького апеляційного суду 

 

СИЧ  
Тетяну Тимофіївну 

– судового розпорядника Славутського міськрайон-
ного суду 

 

СІКУЛУ  
Наталію Петрівну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного суду 
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ФРАНЧУК 
Віту Володимирівну 

– прес-секретаря Хмельницького апеляційного суду 

 

ШВАКУЛУ  
Ольгу Степанівну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

   

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у захист конституційних прав і свобод людини та з нагоди Дня адвокатури:  
АНДРІЄВСЬКОГО 
Олександра Антоновича 

– адвоката, м. Славута 

 

СТРАЖНИКА 
Володимира Михайловича

– адвоката, м. Славута 

   

11) за вагомий особистий внесок у розвиток галузі культури, багаторічну 
сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди 75-річчя від дня народ-
ження СМАГИТЕЛЯ Миколу Максимовича, жителя м. Деражня, заслуженого 
працівника культури УРСР; 

12) за мужність та самопожертву, виявлені під час ліквідації наслідків 
Чорнобильської катастрофи та з нагоди Дня вшанування учасників ліквідації 
наслідків аварії на Чорнобильській АЕС: 

АНДРЕЙЧУК  
Людмилу Олексіївну 

– жительку м. Нетішин 

 

БУДАЄВУ 
Людмилу Володимирівну 

– жительку м. Хмельницький 

 

ВАСАЖЕНКА  
Сергія Григоровича 

– жителя м. Старокостянтинів 

 

ВЛАСЕНКА  
Олександра Миколайовича 

– жителя м. Славута 

 

ДЕФТЕЛІНСЬКОГО 
Михайла Адамовича 

– жителя м. Дунаївці 

 

ЗАБОЛОТНОГО  
В’ячеслава Тимофійовича

– жителя м. Дунаївці 

 

МАЙДАНА  
Миколу Дмитровича 

– жителя смт Білогір’я 

 

МАМЧУРА  
Дмитра Олександровича 

– жителя м. Шепетівка 

 

МАРТИНОВИЧА  
Григорія Степановича 

– жителя м. Хмельницький 

 

МЕЛЬНИКА 
Михайла Антоновича 

– пенсіонера МВС, жителя м. Хмельницький 

 

МІТКА 
Леонтія Альбіновича 

– пенсіонера МВС, жителя м. Хмельницький 
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СИДЬКА  
Миколу Володимировича 

– жителя с. Вербка Кам’янець-Подільського району  

 

СМЕЛЯНСЬКУ  
Людмилу Сергіївну 

– жительку м. Дунаївці 

 

ХОМЕНКА  
Василя Миколайовича 

– жителя с. Розсоша Хмельницького району 

 

ЦІХОЦЬКОГО  
Миколу Омеляновича 

– жителя м. Кам’янець-Подільський 

   

13) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий 
внесок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 29-ї річниці 
створення Національної академії Державної прикордонної служби України 
імені Богдана Хмельницького: 

ЛОЗОВСЬКУ  
Світлану Василівну 

– фахівця відділу професійної підготовки 

 

МЕВШУКА 
Геннадія Геннадійовича 

– старшого лейтенанта, начальника відділення крипто-
графічного захисту інформації відділу зв’язку та ін-
формаційних систем

  

14) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня створення військової частини А1788 військовослуж-
бовців: 

ЖАБКО  
Анатолія Васильовича 

– старшого лейтенанта, помічника начальника авто-
мобільної та бронетанкової служби 

 

МЕЛЬНИЧУКА  
Максима Ігоровича 

– старшого лейтенанта, начальника продовольчої служби 

 

МИХАЙЛЮКА  
Мирослава Михайловича 

– старшого лейтенанта, командира розвідувальної гру-
пи спеціальних дій (спеціального призначення) роти 
спеціальних дій (спеціального призначення) 

  

15) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня створення військової частини А3013: 

ДОВГАНЯ 
Сергія Володимировича 

– капітана медичної служби, начальника медичного 
пункту – лікаря військової частини 

 

МЕЙХЕР 
Надію Дмитрівну 

– діловода обліково-операційного відділення  

 

СЕМЕСЯ 
Ігоря Олександровича 

– молодшого сержанта, командира інженерно-сапер-
ного відділення роти охорони  

  

16) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок у справу соціального страхування та з нагоди 60-річчя від дня 
народження ВАСИЛИКА Василя Миколайовича, виконуючого обов’язки началь-
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ника Старокостянтинівського відділення управління виконавчої дирекції Фонду 
соціального страхування України в області; 

17) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток музейної справи та з нагоди 20-річчя з дня оголошення замкового ансамблю 
в смт Меджибіж Державним історико-культурним заповідником “Межибіж” 
ВІЗНЮК Вероніку Григорівну, головного зберігача фондів Державного істо-
рико-культурного заповідника “Межибіж”; 

18) за високу професійну майстерність, вагомий особистий внесок у 
розвиток і популяризацію українського футболу та з нагоди 30-річчя від дня 
створення Української асоціації футболу: 

БІЛЯКА 
Олега Михайловича 

– директора Деражнянської дитячо-юнацької спортив-
ної школи 

 

БОБИЛЯКА  
Ярослава Івановича 

– тренера Хмельницької дитячо-юнацької спортивної 
школи № 2 

 

ВОЗЬНОГО 
Володимира Ярославовича 

– тренера комплексної дитячо-юнацької спортивної 
школи первинної профспілкової організації відок-
ремленого підрозділу “Хмельницька АЕС”, м. Нетішин

 

ЗАРВАНСЬКОГО 
Віктора Ігоровича 

– спеціаліста громадської спілки “Хмельницька облас-
на асоціація футболу” 

 

КЕМБРОВСЬКОГО 
Валерія Борисовича 

– ветерана футболу, м. Хмельницький 

   

19) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енерге-
тика: 

БИЗОВА 
Дмитра Олександровича 

– начальника зміни енергоблоку атомної електростанції 
відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна елек-
тростанція” державного підприємства “Національна 
атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

 

САМОСЄЯ 
Геннадія Михайловича 

– заступника головного інженера з нових блоків відок-
ремленого підрозділу “Хмельницька атомна електро-
станція” державного підприємства “Національна атом-
на енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

 

СОКОЛЕЦЬ 
Альону Сергіївну 

– інженера з комплектації устаткування 2-ї категорії 
управління виробничо-технічної комплектації відок-
ремленого підрозділу “Хмельницька атомна електро-
станція” державного підприємства “Національна атом-
на енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

 

ШАДРІНА  
Олександра Миколайовича

– диспетчера Летичівського району електричних мереж 
акціонерного товариства “Хмельницькобленерго” 

 
  

20) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, бездоганне 
виконання службових обов’язків, значний особистий внесок у підвищення 
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ефективності діяльності органів влади області та у зв’язку із виходом на 
пенсію, працівників Департаменту фінансів обласної державної адміністрації: 

БОЙКА  
Олександра Євгеновича 

– головного спеціаліста відділу бухгалтерського об-
ліку та звітності 

 

БОХОНЬКО  
Ольгу Орестівну 

– заступника начальника відділу фінансування прог-
рам соціального захисту населення та місцевих ор-
ганів влади 

 

ГУДЕМОВУ  
Тетяну Володимирівну 

– головного спеціаліста відділу доходів та еконо-
мічного аналізу 

 

ДАЩЕНКО  
Віру Северинівну 

– заступника начальника відділу доходів та економіч-
ного аналізу 

 

МАРКЕВИЧ  
Галину Михайлівну 

– начальника відділу зведеного бюджету та міжбюд-
жетних відносин 

   

21) за особистий внесок у забезпечення надійності функціонування мереж 
і комплексів урядового та спеціального зв’язку на території області, високі 
досягнення в службовій діяльності, багаторічну сумлінну працю та у зв’язку зі 
звільненням з військової служби, ветеранів Управління Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України в області: 

ВЕРБІВСЬКОГО 
Олександра Григоровича 

– підполковника, старшого інженера (з управління 
мережами спецзв’язку) 1-го відділу 

 

ГУЦАЛА  
Сергія Петровича 

– майора, старшого інженера 1-го сектору 1-го відділу 

 

ШЕЛУХОВА  
Андрія Романовича 

– полковника, начальника 3-го відділу 

   

22) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди 30-ї річниці Урядового фельд’єгерського зв’язку України, співробіт-
ників відділу урядового фельд’єгерського зв’язку Державної служби спеціаль-
ного зв’язку та захисту інформації України в місті Хмельницькому: 

ВІЛЯНСЬКУ 
Оксану Миколаївну 

– начальника сектору бухгалтерського обліку – голов-
ного бухгалтера  

 

ГОРУНА 
Сергія Олександровича 

– майора, старшого офіцера  

 

ЛЮБІНСЬКОГО 
Олександра Володимировича

– лейтенанта, офіцера 

   

23) за активну участь у волонтерській діяльності та з нагоди відзначення 
першої річниці волонтерської толоки у Малієвецькому палацово-парковому 
комплексі, волонтерів громадської організації “Малієвецька історико-культур-
на організація “Малієвецька спадщина”: 

АТАМАНЮК Вероніку Ігорівну
 

АТАМАНЮК Тетяну Петрівну
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БАБЮК Валентину Троянівну
 

БЕЗНОСЮК Ольгу Олександрівну
 

ВИШНЕВСЬКУ Людмилу Юріївну
 

ДМИТРУК Надію Володимирівну
 

ДМИТРУКА Руслана Михайловича  
 

ДОНЕЦЬ Анастасію Леонідівну
 

КРАСОВСЬКУ Наталію Валеріївну
 

МАЗУР Інну Володимирівну
 

ПОГРЕБЕНКО Світлану Юріївну
 

СОКОЛАН Оксану Сергіївну 

24) за сумлінну працю, активну громадську позицію, вагомий особистий 
внесок в удосконалення сфери послуг, поліпшення культури обслуговування 
населення та з нагоди 40-річчя від дня народження ЖЕЛІХОВСЬКОГО Андрія 
Миколайовича, директора товариства з обмеженою відповідальності “ВВК По-
ділля-2”, члена правління громадської організації “Асоціація Хмельницьких 
ринків”; 

25) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, широку популяризацію архівних документів та з нагоди Дня 
працівників архівних установ, працівників Державного архіву Хмельницької 
області: 

БУРДУВАЛІС  
Катерину Миколаївну 

– директора 

 

ТКАЧЕНКО  
Наталію Павлівну 

– головного спеціаліста відділу формування націо-
нального архівного фонду та діловодства 

   

26) за вагомий особистий внесок у розвиток дошкільної освіти області, 
виховання та навчання підростаючого покоління, багаторічну плідну педаго-
гічну діяльність, високий професіоналізм та з нагоди 50-річчя від дня народ-
ження КОВАЛЕНКО Наталю Олександрівну, директора Хмельницького закла-
ду дошкільної освіти № 45 “Ялинка” Департаменту освіти і науки Хмельниць-
кої міської ради; 

27) за вагомий особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту на 
Хмельниччині, пропаганду здорового способу життя, високу професійну 
майстерність БІЗІНА Давида Сергійовича, спортсмена з виду спорту “Дзюдо” 
спортивного клубу “Проскурів”; 

28) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, вагомий 
особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку на території області та 
з нагоди шостої річниці з дня роботи управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції працівників управління: 

ПАВЛЮК  
Марину Петрівну 

– капітана поліції, заступника начальника відділу 
моніторингу та аналітичного забезпечення 
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ЩУРА  
Дениса Миколайовича 

– капітана поліції, старшого інспектора відділу роз-
шуку та опрацювання матеріалів дорожньо-транс-
портних пригод

 

 

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

1) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у справу зміцнення законності та з нагоди Дня працівників прокуратури: 
КОРОТКІЙ 
Надії Борисівні

– прокурору Окружної прокуратури міста Хмельниць-
кого  

 

ПАЮК  
Олені Володимирівні 

– завідувачу складу відділу матеріально-технічного за-
безпечення та соціально-побутових потреб Хмель-
ницької обласної прокуратури 

 

СІТАНСЬКІЙ  
Олені Іванівні

– спеціалісту Шепетівської окружної прокуратури  

 

2) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди 30-ї річниці Дня Збройних Сил України: 

БАРАНОВСЬКІЙ  
Тетяні Григорівні 

– діловоду служби військової частини А2641 

 

БАРТАШЕВСЬКОМУ  
Ігорю Юрійовичу 

– старшому солдату, старшому водію інженерно-сапер-
ного відділення інженерно-саперного взводу інженерно-
саперної роти військової частини А3631 безпосеред-
нього підпорядкування військовій частині А2738

 

БРОШКУ  
Івану Петровичу 

– молодшому сержанту, командиру відділення взводу 
забезпечення та транспортування (навчального) тех-
нічної батареї (навчальної) навчального ракетного 
дивізіону військової частини А4239 

 

ВЕЗНЮКУ  
Юрію Валерійовичу 

– штаб-сержанту, техніку загону пошуку та знешкодь-
ження саморобних вибухових пристроїв центру роз-
мінування військової частини А2641 

 

ГРУШЕЦЬКОМУ  
Сергію Анатолійовичу 

– головному сержанту, інструктору відділення підго-
товки розрахунків вартових (сторожових) собак кіно-
логічного центру військової частини А2641

 

ДОРОШУКУ 
Євгенію Геннадійовичу 

– солдату, водію-електрику взводу забезпечення Хмель-
ницького зонального відділу Військової служби право-
порядку

 

КУЗЬМІНСЬКОМУ  
Олександру Людвиговичу

– молодшому лейтенанту, військовослужбовцю війсь-
кової частини А0661 

 

МЕЛЬНИКУ  
Володимиру Олександровичу 

– сержанту, військовослужбовцю військової частини 
А0661 

 

НОВОКШАНОВУ  
Максиму Аркадійовичу 

– капітану, старшому техніку оператору групи управління 
польотами ескадрильї дистанційно-керованих літальних 
апаратів ВР-2 військової частини А3808 
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ПЕТРУКУ  
Ігорю Валерійовичу 

– штаб-сержанту, інструктору навчального взводу 
навчального курсу навчального центру військової 
частини А2641

 

ЧАЙКОВСЬКОМУ  
Петру Володимировичу 

– завідувачу сховища військової частини А2738 

 

3) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівників статистики працівникам Головного управління 
статистики в області: 

КОЗАЧОК  
Світлані Володимирівні 

– начальнику відділу аналізу даних статистики вироб-
ництва 

 

КУЧЕР  
Валентині Іванівні 

– начальнику відділу реєстрації цін 

 

4) за активну участь у гуманітарній допомозі та волонтерській діяльності, 
щиру допомогу тим, хто її потребує та з нагоди Міжнародного дня волонтера: 

РОДИНІ ВОЛОНТЕРІВ БОРТЮК НАТАЛІЇ ЛЕОНІДІВНІ ТА 
ОЛЕКСАНДРУ СТЕПАНОВИЧУ 

БЛЮХЕР 
Валентині Василівні 

– директорці благодійного фонду “Щедрик-ведрик” 

 

ГРИЦИНІ 
Раїсі Юріївні  

– волонтерці, м. Хмельницький 

 

ЗАЄЦЬ 
Ларисі Анатоліївні  

– волонтерці, м. Славута 

 

КМЕТЬ 
Наталії Михайлівні  

– волонтерці, м. Хмельницький 

 

КОНДРАТЮК 
Тетяні Василівні 

– волонтерці, м. Славута 

 

КРИКОНЮК 
Світлані Анатоліївні 

– волонтерці, м. Славута

 

КРИКОНЮКУ 
Петру Івановичу 

– волонтеру, м. Славута 

 

ЩЕРБАНЮКУ  
Сергію Михайловичу 

– волонтеру, м. Хмельницький 

 

5) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток територіальної громади та з нагоди Дня місцевого самоврядування: 
КИРИЛЮК 
Оксані Олександрівні 

– спеціалісту І категорії відділу організаційної та кад-
рової роботи апарату виконавчого комітету Дераж-
нянської міської ради

 

КОЛИЧЕВІЙ  
Зінаїді Леонідівні 

– депутату Шепетівської районної ради 
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КРИВОРЧУКУ  
Юрію Петровичу  

– Ленковецькому сільському голові 

 

МЕЛЬНИКУ 
Станіславу Геннадійовичу 

– члену виконавчого комітету Хмельницької міської ради, 
директору товариства з обмеженою відповідальністю 
“Речовий ринок “Кооператор”, члену громадської орга-
нізації “Асоціація Хмельницьких ринків”, заслуженому 
працівнику сфери послуг

 

ШМИГЕЛЬСЬКОМУ 
Богдану Леонідовичу 

– депутату Нетішинської міської ради 

 

6) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм 
та з нагоди Дня працівника державної виконавчої служби: 

ГОЛОВАЧУКУ  
Максиму Павловичу 

– державному виконавцю Шепетівського відділу держав-
ної виконавчої служби у Шепетівському районі Хмель-
ницької області Центрально-Західного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Хмельницький)

 

ГОРГУЛЬКУ  
Ігорю Анатолійовичу 

– головному державному виконавцю Кам’янець-Поділь-
ського відділу державної виконавчої служби у Кам’я-
нець-Подільському районі Хмельницької області Цент-
рально-Західного міжрегіонального управління Мі-
ністерства юстиції (м. Хмельницький) 

   

7) за сумлінну працю, високу професійну майстерність та здобуту пере-
могу у фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади серед регіональних 
збірних команд державних службовців та посадових осіб місцевого самовря-
дування: 
БЛАЖКУ 
Миколі Васильовичу 

– головному спеціалісту-юрисконсульту юридичного від-
ділу апарату виконавчого комітету Деражнянської місь-
кої ради

 

ВЕЛЬЦУ 
Денису Васильовичу 

– заступнику начальника відділу взаємодії з правоохорон-
ними органами та оборонної роботи апарату обласної 
державної адміністрації

 

ГЕВАК 
Яніні Олександрівні 

– головному спеціалісту відділу культури, туризму, мо-
лоді та спорту Кам’янець-Подільської районної держав-
ної адміністрації

 

ГОНЧАКУ  
Сергію Андрійовичу 

– начальнику відділу обслуговування громадян № 13 уп-
равління обслуговування громадян Головного управ-
ління Пенсійного фонду України в області

 

ДИДЮКУ 
Василю Ігоровичу 

– спеціалісту служби у справах дітей Хмельницької 
районної державної адміністрації 

 

ДОВГАЛЮКУ 
Андрію Володимировичу 

– провідному спеціалісту відділу обслуговування грома-
дян № 13 управління обслуговування громадян голов-
ного управління Пенсійного фонду в області

 

ДОРОЖУ 
Віктору Олександровичу 

– начальнику відділу культури, туризму, молоді та спорту 
Кам’янець-Подільської районної державної адміністрації 
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ДРОЛЮК 
Ірині Никанорівні 

– головному спеціалісту відділу операцій з фінансовим 
ресурсом управління бюджетних надходжень та опера-
цій з фінансовим ресурсом Головного управління Дер-
жавної казначейської служби України в області

 

ІВАНОВСЬКОМУ  
Віталію Юрійовичу 

– спеціалісту І категорії з благоустрою відділу житло-
во-комунального господарства та благоустрою апа-
рату виконавчого комітету Деражнянської міської ради

 

ІВАХОВУ 
Андрію Васильовичу 

– заступнику Деражнянського міського голови 

 

КОСЯКУ 
Івану Олександровичу 

– начальнику організаційного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

КОХАНЮК 
Галині Олександрівні 

– головному спеціалісту відділу обслуговування 
розпорядників коштів та інших клієнтів держав-
ного бюджету управління обслуговування розпо-
рядників коштів та інших клієнтів Головного уп-
равління Державної казначейської служби України 
в області

 

КРИШТОФОРУ 
Володимиру Франковичу 

– головному державному аудитору відділу контролю у 
галузі освіти, науки, спорту та інформації Управління 
Західного офісу Держаудитслужби в області

 

ЛАВРОВУ 
Дмитру Олександровичу 

– головному спеціалісту відділу взаємодії з правоохо-
ронними органами та оборонної роботи апарату 
обласної державної адміністрації 

 

МАЗУРКУ 
Олександру Євгеновичу 

– старості Теофіпольської селищної ради 

 

МАКОГОНЧУКУ 
Вадиму Віталійовичу 

– начальнику земельно-архітектурного відділу апарату 
виконавчого комітету Дунаєвецької міської ради 

 

МАРЧУКУ 
Сергію Анатолійовичу 

– спеціалісту І категорії з питань роботи з молоддю, 
фізичної культури та спорту відділу освіти, молоді та 
спорту Деражнянської міської ради 

 

МЕЛЬНИКУ 
Юрію Володимировичу 

– раднику голови Хмельницької обласної ради 

 

МУЛЯРУ 
Василю Ігоровичу 

– першому заступнику начальника управління культур-
ної політики і ресурсів виконавчого комітету Старо-
костянтинівської міської ради 

 

САМСОНОВУ 
Андрію Вікторовичу 

– головному спеціалісту відділу використання лісо-
сировинних ресурсів обласного управління лісового 
та мисливського господарства 

 

СТЕПАНЮКУ 
Ярославу Сергійовичу 

– головному спеціалісту відділу будівництва, інфра-
структури, цивільного захисту та комунального гос-
подарства Солобковецької сільської ради

 

ШУТЯКУ 
Дмитру Сергійовичу 

– головному державному інспектору відділу підтримки 
телекомунікацій Департаменту спеціалізованої підго-
товки та кінологічного забезпечення Держмитслужби
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8) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у забезпечення правосуддя, захисту прав і свобод 
громадян та з нагоди Дня працівників суду: 
ГУК-МИРОНЮК  
Юлії Григорівні  

– секретарю судового засідання Ізяславського район-
ного суду  

 

КАЗМІРЧУК  
Вікторії Володимирівні 

– старшому секретарю Теофіпольського районного 
суду  

 

КРАВЧЕНКУ 
Віктору Васильовичу 

– робітнику з комплексного обслуговування й ремонту 
будинків відділу управління державним майном 
Хмельницького апеляційного суду 

 

МАТВІЙЧУК  
Неонілі Миколаївні 

– діловоду Хмельницького міськрайонного суду 

 

МЕЛЬНИК  
Ользі Миколаївні 

– головному спеціалісту (уповноваженому з питань 
закупівель) територіального управління Державної 
судової адміністрації України в області 

 

М’ЯКУШКО 
Ользі Миколаївні 

– головному спеціалісту відділу документального за-
безпечення Хмельницького окружного адміністра-
тивного суду

 

ПУШКАРЬОВІЙ  
Олені Геннадіївні 

– секретарю судового засідання Хмельницького міськ-
районного суду 

 

ТРУБІЦЬКІЙ  
Антоніні Анатоліївні 

– діловоду Новоушицького районного суду  

 

ШЕПЕЛЮ 
Андрію Сергійовичу 

– головному спеціалісту відділу інформаційно-аналі-
тичного забезпечення та статистики Господарського 
суду області

 

ЮРКУС  
Лілії Олексіївні

– секретарю Хмельницького міськрайонного суду 

   

9) за сумлінне виконання службових обов’язків, вагомий особистий вне-
сок у підготовку і виховання офіцерських кадрів та з нагоди 29-ї річниці ство-
рення Національної академії Державної прикордонної служби України імені 
Богдана Хмельницького: 

ДМИТРУКУ 
Миколі Авдійовичу 

– водію автотранспортних засобів першої автомо-
більної секції другої групи автомобільних перевезень 
відділення автомобільного та бронетанкового забез-
печення

 

ПЕРЕТЯТКУ 
Віталію Петровичу 

– завідувачу електрогосподарства відділення житлово-
комунального забезпечення 

   

10) за самовідданість та високий професіоналізм, виявлені під час вико-
нання службового обов’язку, сумлінне і бездоганне служіння Українському 
народові та з нагоди Дня створення військової частини А1788: 

АДАМЕНКУ  
Нікіті Сергійовичу 

– лейтенанту, начальнику мобільної групи зв’язку, 
центру мобільних вузлів зв’язку, загону спеціального 
радіозв’язку 
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ТКАЧУКУ  
Сергію Володимировичу 

– старшому лейтенанту, заступнику командира авто-
транспортної роти з морально-психологічного забез-
печення 

  

11) за сумлінну працю, високі виробничі досягнення, значний внесок у 
розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з нагоди Дня енергетика: 
ГНАТІВ 
Ользі Андріївні 

– лаборанту хімічного аналізу 5-го розряду хімічного цеху 
відокремленого підрозділу “Хмельницька атомна 
електростанція” державного підприємства “Національна 
атомна енергогенеруюча компанія “Енергоатом”

 

ПАВЛОВУ 
Миколі Михайловичу 

– інженеру-дефектоскопісту 1-ї категорії відділу контро-
лю металів відокремленого підрозділу “Хмельницька 
атомна електростанція” державного підприємства “На-
ціональна атомна енергогенеруюча компанія “Енерго-
атом”

 

СЕМЕРУКУ  
Олександру Вікторовичу 

– електромонтеру оперативно-виїзної бригади Красилів-
ського району електричних мереж акціонерного това-
риства “Хмельницькобленерго” 

  

12) за активну участь у волонтерській діяльності та з нагоди відзначення 
першої річниці волонтерської толоки у Малієвецькому палацово-парковому 
комплексі, волонтерам громадської організації “Малієвецька історико-куль-
турна організація “Малієвецька спадщина”: 

АТАМАНЮКУ Володимиру Валентиновичу 
 

БОЙКО Лілії Володимирівні
 

БУЗІНСЬКОМУ Роману Олександровичу 
 

БУЙМІСТЕРУ Сергію Валерійовичу
 

ЗІНЗЮК Анастасії Василівні
 

МАЙДАНЮК Ларисі Миколаївні
 

МОІСЕЄНКО Олені Сергіївні
 

НЕТЕЧІ Марині Василівні 
 

НОВИЧЕНКУ Денису Вікторовичу
 

ПЕЛИХ Ользі Михайлівні
 

ПИЛЬНЮК Софії Андріївні
 

ПОГРЕБЕНКО Тетяні Павлівні
 

ЧУБАРЮ Глібу Станіславовичу 

13) за багаторічну сумлінну працю, зразкове виконання службових 
обов’язків, широку популяризацію архівних документів та з нагоди Дня пра-
цівників архівних установ: 

СОЛОГУБ 
Людмилі Леонідівні 

– завідувачу комунальної установи “Трудовий архів” 
Старосинявської селищної ради 
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ТОВСТИЗІ  
Роману Ігоровичу 

– головному спеціалісту відділу забезпечення збереже-
ності документів Державного архіву Хмельницької 
області

   

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

КРАВЧУКУ  
Денису Юрійовичу 

– члену збірної команди України, срібному та бро-
нзовому призеру чемпіонату Світу з панкратіону 
2021 року

 

МУЛЯРУ  
Артему Сергійовичу 

– тренеру Хмельницької “Академії змішаних бойових 
мистецтв Дамаск” 

 

ПАВЛЮКУ  
Дмитру Георгійовичу 

– тренеру Хмельницької “Академії змішаних бойових 
мистецтв Дамаск”  

 

ПОГОРІЛОВУ  
Владиславу Володимировичу 

– кандидату в майстри спорту України з панкратіону та 
греплінгу, члену збірної команди України, срібному 
призеру чемпіонату Світу з панкратіону 2021 року

  

15) за сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, вагомий 
особистий внесок у зміцнення законності і правопорядку на території області та 
з нагоди шостої річниці з дня роботи управління патрульної поліції в області 
Департаменту патрульної поліції працівникам управління: 

КАЛИНЮКУ  
Івану Миколайовичу 

– старшому лейтенанту, інспектору взводу № 2 роти 
тактико-оперативного реагування 

 

ЧОРПІТІ  
Віталію Олександровичу 

– лейтенанту поліції, інспектору взводу № 1 роти 
тактико-оперативного реагування 

 

 
 
Голова адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


