
 
 
 
Про нагородження Почесною 
грамотою та Подякою обласної 
державної адміністрації 

 
 

Відповідно до Закону України “Про правовий режим воєнного стану”, 
указів Президента України від 24.02.2022 № 64/2022 “Про введення воєнного стану 
в Україні”, № 68/2022 “Про утворення військових адміністрацій”, статей 6, 39 
Закону України “Про місцеві державні адміністрації”, Положення про відзнаки 
обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови облас-
ної державної адміністрації від 22 листопада 2013 року № 381/2013-р, зареєстро-
ваним 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 високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий 
особистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та 
з нагоди Дня фізичної культури і спорту: 
БАБЛЮКА  
Дениса Васильовича 

– майстра спорту України міжнародного класу зі 
стрільби кульової, срібного призера чемпіонату 
світу, м. Хмельницький

 

ГУЛІЯ  
Давіда Романовича 

– майстра спорту України з тхеквондо ВТФ, брон-
зового призера чемпіонату світу серед кадетів, 
м. Хмельницький

 

ДЕЖИЦЬКУ  
Анастасію Миколаївну 

– майстра спорту України з веслування на байдарках 
і каное, чемпіонку Європи серед юніорів 2022 року 
та чемпіонку України серед дорослих 2022 року, 
м. Хмельницький

 

ДОДЯ  
Назара Валентиновича 

– майстра спорту України з боротьби вільної, брон-
зового призера чемпіонату Європи U20, м. Хмель-
ницький
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КІЗИМУ  
Ігоря Григоровича 

– заслуженого майстра спорту України зі стрільби 
кульової, дворазового призера чемпіонату світу, 
м. Хмельницький

 

МЕЛЬНИК  
Тетяну Григорівну 

– заслуженого майстра спорту України з  пауерліф-
тингу, спортсменку-інструктора штатної збірної 
команди України, бронзову призерку ХІ Всесвітніх 
ігор, м. Кам’янець-Подільський 

 

ПОПОВУ  
Ірину Олегівну 

– майстра спорту України міжнародного класу з 
велосипедного спорту (маунтенбайку), перемож-
ницю та призерку міжнародних рейтингових зма-
гань, м. Кам’янець-Подільський 

 

РОМАНЧУКА  
Михайла Михайловича 

– заслуженого майстра спорту України з плавання, 
дворазового бронзового призера чемпіонату світу, 
переможця чемпіонату Європи, м. Хмельницький

 

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

САВИЦЬКУ  
Олену Миколаївну 

– головного спеціаліста відділу фінансово-госпо-
дарського забезпечення та діловодства управління 
з питань цивільного захисту населення обласної 
державної адміністрації

 

САМПІРА  
Віктора Олеговича 

– старшого прапорщика служби цивільного захисту, 
командира відділення 29 державного пожежно-ря-
тувального поста 5 державного пожежно-рятуваль-
ного загону Головного управління ДСНС України 
в області

 

СОЛТИСЮКА  
Сергія Васильовича 

– підполковника служби цивільного захисту, заступ-
ника начальника управління – начальника відділу 
запобігання надзвичайним ситуаціям Кам’янець-
Подільського районного управління Головного 
управління ДСНС України в області 

   

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

БЕЗНОСКА  
Юрія Леонідовича 

– заступника начальника управління – начальника від-
ділу лісосировинних ресурсів Хмельницького облас-
ного управління лісового та мисливського госпо-
дарства

 

БІЛЕЦЬКУ  
Наталію Юріївну 

– начальника дільниці з вирощування посадкового 
матеріалу державного підприємства “Славутське 
лісове господарство”

 

БОКІША 
Володимира Олександровича

– майстра лісу Хмельницького військового лісництва дер-
жавного підприємства “Шепетівський військовий лісгосп” 

 

ГРИБА 
Миколу Васильовича 

– майстра лісу Кам’янець-Подільського військового 
лісництва державного підприємства “Шепетівський 
військовий лісгосп”

 

КОСІКА  
Юрія Андрійовича 

– лісника Плесенського лісництва державного підпри-
ємства “Шепетівське лісове господарство” 
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КРИВОГО  
Сергія Віталійовича 

– інженера із захисту лісу державного підприємства 
“Кам’янець-Подільське лісове господарство” 

 

МАГАЛЯСА  
Миколу Миколайовича 

– лісничого Зіньківського лісництва державного під-
приємства “Ярмолинецьке лісове господарство” 

 

МАКАРТЕЦЬКОГО  
Миколу Васильовича 

– тракториста 5-го розряду 1-го класу Прибузького 
лісництва державного підприємства “Хмельницьке 
лісомисливське господарство” 

 

НЕСТЕРУКА  
Григорія Григоровича 

– лісника Грицівського лісництва державного підпри-
ємства “Старокостянтинівське лісове господарство” 

 

ПАЛАМАРЧУКА 
Олександра Мефодійовича

– провідного інженера лісового господарства держав-
ного підприємства “Шепетівський військовий лісгосп” 

 

ПАНАСЮК  
Тамару Василівну 

– старшого інспектора з кадрів державного підпри-
ємства “Ізяславське лісове господарство” 

 

ПОПОВИЧА 
Леоніда Анатолійовича 

– водія автомобіля з вивезення лісу державного 
підприємства “Летичівське лісове господарство” 

 

СЕМЕНЮКА 
Миколу Андрійовича 

– майстра лісу Хмельницького військового лісництва 
державного підприємства “Шепетівський військовий 
лісгосп”

 

СОЛОГУБА  
Юрія Івановича 

– начальника виробничого відділу державного підпри-
ємства “Летичівське лісове господарство” 

 

СТАНДРАТЮК  
Оксану Миколаївну 

– головного бухгалтера державного підприємства 
“Шепетівський військовий лісгосп” 

 

ТИХОНЮКА 
Руслана Ігоровича 

– заступника директора з фінансово-економічних пи-
тань державного підприємства “Шепетівський війсь-
ковий лісгосп”

  

4) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий осо-
бистий внесок в економічний розвиток області та з нагоди 65-річчя від дня 
народження ГУМЕНЮКА Анатолія Івановича, голову громадської організації 
“Асоціація Хмельницьких ринків”, директора товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Автотехкультсервіс”; 

5) за вагомий особистий внесок у розвиток волонтерського руху, зміцнення 
обороноздатності та безпеки держави, активну благодійну і гуманітарну діяль-
ність волонтерів: 

АПАЙДИНА  
Дениса Ахметовича
 

ЖОЛОНКІВСЬКУ  
Тетяну Сергіївну
 

ОМЕЛЬЯНЕНКА  
Дмитра Олександровича 
 

ПЄСТРЄЦОВА  
Олександра Сергійовича 
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ТОМАРЖЕВСЬКОГО  
Сергія Андрійовича 
 

ТОМАРЖЕВСЬКУ  
Катерину Вадимівну 
 

6) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток агропромислового комплексу області та з нагоди 
60-річчя від дня народження БЕРНАШЕВСЬКОГО Олександра Вячеславовича, 
голову наглядової ради товариства з обмеженою відповідальністю “Верест”, 
с. Гірчична Кам’янець-Подільського району, заслуженого працівника сіль-
ського господарства України; 

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

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ПРОФЕСІЙНОГО ЛІЦЕЮ 
ЕЛЕКТРОНІКИ

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ВІДОКРЕМЛЕНОГО СТРУКТУРНОГО 
ПІДРОЗДІЛУ “ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ 

ФАХОВИЙ КОЛЕДЖ ДЕРЖАВНОГО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ”

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО ЗАКЛАДУ ДОШКІЛЬНОЇ 
ОСВІТИ № 9 “КОБЗАРИК” ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ КОМУНАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ ЗАГАЛЬНОЇ 
СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ “ПОЧАТКОВА ШКОЛА № 1 ХМЕЛЬНИЦЬКОЇ 

МІСЬКОЇ РАДИ” 
 

АРСЕНЮКА  
Віталія Олександровича 

– начальника відділу освіти, молоді та спорту Вінько-
вецької селищної ради 

 

БАЛІГАРА 
Євгена Сергійовича 

– начальника відділу освіти, молоді та спорту Дераж-
нянської міської ради 

 

БАРАНЕЦЬКУ  
Ольгу Вікторівну 

– начальника відділу освіти, культури, молоді та  
спорту Щиборівської селищної ради 

 

БИЧОК  
Наталію Іванівну 

– начальника відділу освіти, культури, туризму, мо-
лоді та спорту Староушицької селищної ради 

 

ВЛАСОВУ  
Маргариту Миколаївну 

– начальника відділу освіти, молоді та спорту Ново-
ушицької селищної ради 

 

ВЛАСЮКА  
Віктора Миколайовича  

– начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури 
і туризму Ганнопільської сільської ради 

 

ВОХ  
Марію Степанівну 

– начальника відділу з гуманітарних питань Зіньків-
ської сільської ради 

 

ГЛЯДЧЕНКО 
Катерину Андріївну 

– начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури 
і туризму виконавчого комітету Меджибізької се-
лищної  ради
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КОЛОДНІЦЬКОГО 
Василя Івановича 

– начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури 
та туризму Берездівської сільської ради 

 

КУЯН  
Наталію Андріївну 

– начальника відділу освіти, молоді, спорту, культури 
і туризму Антонінської селищної ради 

 

СНІГУРА  
Володимира Івановича 

– начальника відділу освіти, культури, молоді та 
спорту Заслучненської сільської ради 

 

СТАНИЦЮ 
Світлану Василівну 

– директора, вчителя математики Городоцького ліцею 
№ 1 Городоцької міської ради 

 

ЯРЧАК 
Лілію Костянтинівну  

– вчителя математики та інформатики Городоцького 
ліцею № 1 Городоцької міської ради 

   

8) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у підготовку висококваліфікованих фахівців і наукових кад-
рів та з нагоди 30-річчя від дня утворення Хмельницького університету управ-
ління та права імені Леоніда Юзькова працівників університету: 

БОНДАРЕНКО-ЗЕЛІНСЬКУ
Надію Леонтіївну 

– професора кафедри цивільного права та процесу, 
кандидата юридичних наук, доцента 

 

ВОЛОСКА 
Вячеслава Васильовича 

– керівника навчального відділу факультету управ-
ління та економіки  

ГАЛУС 
Олену Олександрівну 

– доцента кафедри конституційного, адміністратив-
ного та фінансового права, кандидата юридичних 
наук, доцента

 

КОВАЛЯ 
Ігоря Степановича 

– адміністратора офіційного вебсайту університету 

 

КРУШИНСЬКУ 
Аллу Вікторівну 

– доцента кафедри менеджменту, фінансів, банків-
ської справи та страхування, кандидата економічних 
наук

 

ХІМІЧА 
Володимира Олеговича 

– проректора з економічної та адміністративно-госпо-
дарської роботи 

 

ЯКИМЧУК 
Світлану Олексіївну 

– доцента кафедри цивільного права та процесу, кан-
дидата юридичних наук 

   

9) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток бібліотечної справи області та з нагоди 55-річчя 
від дня народження ЧАБАН Катерину Анатоліївну, директора обласної універ-
сальної наукової бібліотеки; 

10) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розви-
ток бібліотечної справи та з нагоди відзначення Всеукраїнського дня бібліотек: 

ВЛАСЮК  
Ніну Антонівну 

– головного спеціаліста відділу з питань культури, 
мистецтва та охорони культурної спадщини управ-
ління культури Департаменту інформаційної діяль-
ності, культури, національностей та релігій обласної 
державної адміністрації
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КАРВАСАРНУ  
Валентину Сергіївну  

– завідувача відділу організації та збереження книж-
кового фонду обласної бібліотеки для юнацтва 

 

КОТ  
Олександру Володимирівну

– провідного бібліотекаря сектору періодичних видань 
та просвітницької роботи читального залу гумані-
тарного профілю обласної універсальної наукової 
бібліотеки

 

КОЦЕМИР  
Ірину Миколаївну 

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

 

МАКОВСЬКУ  
Валентину Володимирівну 

– заступника директора з наукової роботи та інфор-
матизації обласної універсальної наукової бібліо-
теки

   

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

БОДЕНЧУК 
Ольгу Петрівну 

– консультанта Славутської державної нотаріальної 
контори 

 

ГІЛЬОВСЬКОГО 
Олега Ігоровича 

– помічника адвоката, м. Хмельницький 

 

ГЕРАСИМЧУК 
Світлану Сергіївну  

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ДЗЮБУ  
Олену Василівну 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

ЗАЯРНЮК 
Ольгу Вікторівну 

– головного спеціаліста центрального відділу держав-
ної реєстрації актів цивільного стану управління 
державної реєстрації Центрально-Західного міжре-
гіонального управління Міністерства юстиції 
(м. Хмельницький)

 

КИДАНЧУК 
Анастасію Богданівну 

– капітана юстиції, юрисконсульта групи юридичного 
забезпечення Національної академії Державної при-
кордонної служби України імені Богдана Хмель-
ницького

 

КИРИЧКА 
Олександра Вікторовича 

– підполковника юстиції, співробітника Управління 
Служби безпеки України в області 

 

КОБЗАРЕНКА 
Сергія Миколайовича 

– підполковника юстиції, співробітника Управління 
Служби безпеки України в області 

 

КОМАРНІЦЬКОГО 
Віталія Вікторовича 

– керівника апарату Господарського суду Хмельниць-
кої області  

 

КОМУНІЦЬКУ  
Роксолану Олегівну 

– головного спеціаліста-юриста відділу матеріально-
технічного забезпечення Територіального управлін-
ня Державного бюро розслідувань, розташованого у 
місті Хмельницькому
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ЛИСЮКА  
Олександра Івановича 

– підполковника Державного бюро розслідувань, стар-
шого слідчого Територіального управління Державного 
бюро розслідувань, розташованого у місті Хмель-
ницькому

 

ЛІЩИШИНА  
Олексія Анатолійовича 

– майора поліції, заступника начальника відділу пра-
вового забезпечення Головного управління Націо-
нальної поліції в області

 

ЛУЖНЯКА 
Вадима Васильовича 

– спеціаліста Хмельницького міськрайонного суду 
області 

 

МАРТИНЕНКА 
Владислава Сергійовича 

– секретаря судового засідання відділу організацій-
ного забезпечення розгляду кримінальних справ 
Хмельницького апеляційного суду 

 

ПАЛІНЧАКА 
Андрія Олександровича 

– адвоката-юриста громадської організації “Подільська 
правова ліга” 

 

СЕРДЕЧНУ  
Тетяну Ігорівну 

– заступника керівника апарату Хмельницького міськ-
районного суду  

 

СМІШНУ 
Ілону Вікторівну 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

СОРОКУ 
Петра Васильовича 

– полковника юстиції, співробітника Управління 
Служби безпеки України в області 

 

ТЮТЮННИКА 
Андрія Миколайовича 

– помічника судді Хмельницького міськрайонного 
суду області 

 

ЦИГАНЮК  
Юлію Володимирівну 

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

 

ШКОЛЬНІК 
Юлію Сергіївну  

– заступницю начальника відділу безоплатної право-
вої допомоги Шепетівського місцевого центру з 
надання безоплатної вторинної правової допомоги 

 

ЩЕТИНСЬКУ 
Ірину Вікторівну 

– адвоката, м. Хмельницький 

 

ЯШНИКА 
Максима Юрійовича 

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

   

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

АРСЕНЮК 
Олену Володимирівну 

– менеджера з персоналу товариства з обмеженою від-
повідальністю “Гранд Мотор”, м. Хмельницький 

 

АТАМАНЮКА  
Вадима Володимировича 

–  
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БАБІЙЧУКА  
Володимира Сергійовича  

–  

 

БАБІЙЧУКА  
Олексія Сергійовича  

–  

 

БАЛАБАНА  
Юрія Володимировича 

–  

 

БАСАЛИКА  
Сергія Анатолійовича 

–  

 

БАСІСТОГО  
Валентина Анатолійовича

–  

 

БЕРЕЗЮКА  
Віталія Сергійовича 

–  

 

БРАНИЦЬКОГО 
Дмитра Олеговича 

–  

 

БРОЧКОВСЬКОГО  
Миколу Олеговича 

–  

 

БУБЛІЯ  
Андрія Андрійовича 

–  

 

ВАЛЬЧУКА  
Юрія Петровича 

–  

 

ВОВК  
Тетяну Володимирівну 

–  

 

ГАВРИЛЮКА  
Віталія Володимировича 

–  

 

ГАЛІЦИНА  
Віталія Юрійовича 

–  

 

ГАТЕЖА  
Дмитра Миколайовича 

–  

 

ГЛОВЮК  
Альону Сергіївну 

– аналітика комп'ютерних систем товариства з обме-
женою відповідальністю “Гранд Мотор”, м. Хмель-
ницький

 

ГНИЛИЦЬКОГО  
Дениса Володимировича 

–  

 

ГОРБАЧА  
Олександра Болеславовича 

–  

 

ГРИНДІЙ  
Вікторію Михайлівну 

– менеджера з фінансової діяльності товариства з об-
меженою відповідальністю “Гранд Мотор”, м. Хмель-
ницький

 

ГУЛЯК  
Віту Вікторівну 

–  
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ГУМЕНЮКА 
Сергія Михайловича 

–  

 

ГУСАКА  
Володимира Герасимовича

–  

 

ДЕРМАНСЬКОГО 
Анатолія Вікторовича 

–  

 

ЄВАНА  
Олександра Андрійовича 

–  

 

ІВАНОВА  
Романа Вікторовича 

–  

 

КЛАПЧЕНКА  
Олександра Валерійовича 

–  

, 

КОМАРОВСЬКОГО  
Максима Сергійовича 

–  

 

КУЛИКА 
Володимира Миколайовича

–  

 

КУРЯТНИКА  
Олександра Михайловича 

–  

 

КУТАСА  
Віталія Володимировича 

–  

 

ЛАБУНА  
Валентина Васильовича 

–  

 

ЛАКЕЯ  
Володимира Омеляновича

–  

 

ЛАТИШЕВА  
Олексія Валерійовича 

–  

 

ЛЕВАНДОВСЬКОГО  
Артема Володимировича 

–  

 

МАРТИНОВА 
Сергія Олександровича 

–  

 

МОЖАРІВСЬКОГО  
Валерія Васильовича 

–  

 

НАВРОЦЬКОГО  
Іллю Юрійовича 

–  

 

НАЗАРЧУКА  
Андрія Васильовича 

–  

 

НЕБОРСЬКОГО  
Владислава Васильовича 

–  

 

НЕПИЙВОДУ  
Ігоря Віталійовича 

–  
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НИЦЬКА 
Дмитра Вікторовича 

–  

 

НІКІТІНА 
Василя Васильовича 

–  

 

НІСХОДОВСЬКОГО  
Максима Олексійовича 

–  

 

ОЛЕКСЮКА  
Олександра Юрійовича 

–  

 

ПАЗАКА  
Сергія Сергійовича 

–  

 

ПАНКОВУ 
Олену Ренатівну 

–  

 

ПЕКАЛЮКА  
Андрія Сергійовича 

–  

 

ПЕРЧЕНКА  
Романа Володимировича 

–  

 

ПИЛИПЕНКА  
Романа Михайловича 

–  

 

ПОЛІЩУКА 
Олексія Юрійовича 

–  

 

ПРОКОПЧУКА  
Валерія Івановича 

–  

 

ПРОЦЮК 
Наталію Юріївну 

–  

 

ПУХТЯРА  
Олександра Володимировича

–  

 

РЕЗНІЧУКА  
Сергія Миколайовича 

–  

 

РЯБОВА  
Віктора Миколайовича 

–  

 

САВІЦЬКОГО  
Олександра Анатолійовича

–  

 

САПОГОВСЬКОГО  
Олександра Володимировича

–  

 

СЕЗОНОВУ  
Ольгу Миколаївну 

–  

 

СЕРБІНА 
Андрія Івановича 

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Фінансова компанія “Мега” 
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СЕРВЕТНИКА  
Павла Олексійовича 

– в області 

 

СКРИМСЬКОГО 
Франца Францовича 

– Полонського міського голову 

 

СЛОБОДЕНЮКА 
Сергія Валентиновича 

–  

 

СЛОБОДЯНА  
Олега Олександровича 

–  

 

СОБКА  
Олександра Миколайовича

–  

 

СОКИРНИКА  
Сергія Васильовича 

–  

 

СОКОЛА  
Юрія Михайловича 

–  

 

СОКОЛОВУ  
Ольгу Валентинівну 

– менеджера з маркетингу товариства з обмеженою 
відповідальністю “Гранд Мотор”, м. Хмельницький 

 

СОЛОМКА  
Богдана Сергійовича 

–  

 

СТАВІСЮКА 
Анатолія Васильовича  

–  

 

СТОЛЯРЧУК 
Ірину Василівну  

–  

 

СТУЖУКА  
Юрія Олександровича 

–  

 

СТЬОПИЧА 
Валерія Олексійовича 

–  

 

ТАРАНОВА  
Сергія Анатолійовича 

–  

 

ТОМУСЯКА  
Віталія Станіславовича 

–  

 

ТУЗА  
Ігоря Олеговича 

–  

 

УЖВУ 
Романа Юрійовича 

– волонтера, м. Хмельницький 

 

ФІЛІМОНЧУК  
Юлію Захарівну 

–  

 

ФЛІСА  
Валерія Валерійовича 

–  
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ФУГЕЛА  
Олега Сергійовича 

–  

 

ЦАРУКА  
Андрія В’ячеславовича 

–  

 

ЦИБУЛЮ 
Аллу Анатоліївну 

– волонтера, с. Радошівка Шепетівського району 

 

ЦІКОЗУ  
Павла Петровича 

–  

 

ЧАБАНЕНКА  
Дмитра Борисовича 

–  

 

ЧМІЛЯ  
Анатолія Васильовича 

– заступника директора з навчально-виробничої робо-
ти Вищого професійного училища № 36, с. Балин 
Хмельницької області

 

ШАМАРІНА  
Олега Вікторовича 

–  

 

ШПАКА  
Ігоря Миколайовича 

–  

 

ШУПТУ  
Олександра Миколайовича

–  

 

ЮЖЕКУ  
Віталія Анатолійовича 

–  

 

ЯВНОГО  
Сергія Михайловича 

–  

 

ЯРОЩУКА  
Володимира Івановича 

–  

   

13) за вагомий особистий внесок у розвиток вітчизняного машинобу-
дування, багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм та з нагоди Дня 
машинобудівника:  
ДЕНИСЮКА 
Віктора Федоровича 

– слюсаря з механоскладальних робіт цеху № 74 дер-
жавного підприємства “Красилівський агрегатний 
завод”

 

СЕНЬ 
Людмилу Володимирівну 

– директора фінансового товариства з обмеженою 
відповідальністю “Красилівагромаш” 

 

ШПІЛЯ 
Валерія Анатолійовича 

– токаря цеху заготівельно-механічної дільниці цеху 
сільгосптехніки товариства з обмеженою відпові-
дальністю “Красилівагромаш” 

 

ЯРЕМЧУКА 
Романа Володимировича 

– електрозварника на автоматичних та напівавтома-
тичних машинах цеху № 73 державного підприємст-
ва “Красилівський агрегатний завод” 

  

14) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розбудову професійної освіти та з нагоди 70-річчя з дня 
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заснування Вищого професійного училища № 36, с. Балин Хмельницької 
області, СМОЛІНСЬКОГО Руслана Миколайовича, директора; 

15) за бездоганне виконання службових обов’язків в умовах воєнного 
стану, високий професіоналізм, проявлену мужність, самовідданість та з нагоди 
Дня територіальної оборони України: 

БАХУРСЬКОГО  
Вадима Васильовича 

–  

 

ГАЛИЩУКА  
Петра Івановича 

–  

 

ЗАДОЙНОГО  
Юрія Віталійовича 

–  

 

ІВАНЮКА  
Андрія Дмитровича 

–  

 

КІЦЕНЬКОГО  
Олександра Євгеновича 

–  

 

КОВАЛЬСЬКОГО  
Богдана Петровича 

–  

 

КОРТОВСЬКОГО  
Дмитра Сергійовича 

–  

 

КУНАШЕНКА  
Івана Васильовича 

–  

 

ЛІТВІНА  
Олега Юрійовича 

–  

 

МАЙБОРОДУ  
Олександра Володимировича

–  

 

МАКАРЕНКА  
Євгенія Івановича 

–  

 

МАТВІЮКА  
Григорія Андрійовича 

–  

 

НЕСТЕРОВСЬКОГО  
Юрія Євгеновича 

–  

 

ПОРИТКА  
Олександра Петровича 

–  

 

САВЧЕНКА  
Юрія Івановича 

–  

   

16) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток електроенергетичної галузі Хмельниччини та з 
нагоди 65-річчя від дня народження ФІЛІПЧУКА Сергія Васильовича, керів-
ника оперативно-диспетчерської групи Летичівського району електричних ме-
реж акціонерного товариства “Хмельницькобленерго”; 
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17) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у соціально-економічний розвиток Хмельниччини та з нагоди 
75-річчя від дня народження ЦЮЗІКА Олександра Дмитровича, голову 
обласної профспілки працівників соціальної сфери; 

18) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населення та з нагоди Дня 
працівників державної санітарно-епідеміологічної служби: 

КОЗИРУ  
Ольгу Володимирівну 

– лікаря із загальної гігієни відділу державного на-
гляду за дотриманням санітарного законодавства 
Славутського управління Головного управління 
Держпродспоживслужби в області 

 

РИБІЦЬКУ  
Оксану Володимирівну 

– провідного фахівця відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Полон-
ського управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в області

 

ШКРОБОТ  
Ларису Дмитрівну 

– провідного фахівця відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Городоць-
кого управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в області

  

19) за вагомий особистий внесок у розвиток освіти, науки, підготовку 
висококваліфікованих фахівців і наукових кадрів, високий професіоналізм та з 
нагоди 60-річчя заснування Хмельницького національного університету пра-
цівників університету: 

БАРМАКА 
Олександра Володимировича 

– завідувача кафедри комп’ютерних наук  

 

ВАВРИНЧУКА 
Миколу Пророковича  

– завідувача кафедри права  

 

ІВАНІШЕНУ 
Тетяну Володимирівну 

– декана факультету технологій і дизайну  

 

ІВАЩЕНКО 
Ларису Василівну 

– старшого диспетчера факультету інженерії, транс-
порту та архітектури 

 

КОМАР 
Таїсію Василівну 

– професора кафедри психології та педагогіки 

 

ЛІВШУНА 
Олександра 
Володимировича 

– доцента кафедри технологічної та професійної осві-
ти і декоративного мистецтва 

 

МУДРИКА 
Юрія Сергійовича 

– старшого викладача кафедри міжнародної комуніка-
ції та політології  

 

РОМАНЦЯ 
Тараса Петровича 

– доцента кафедри машин і апаратів, електромеханіч-
них та енергетичних систем  

 

СКОРОБОГАТУ 
Ларису Вікторівну 

– завідувачку кафедри обліку, аудиту та оподатку-
вання ім. М.П. Войнаренка 
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ТЮРІНУ 
Нілу Марківну 

– завідувачку кафедри менеджменту та адміністру-
вання  

  

20) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий вне-
сок у підвищення ефективності розвитку харчової і переробної промисловості 
області та з нагоди Дня працівників харчової промисловості: 

ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖКЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “НАРКЕВИЦЬКИЙ ЦУКРОВИЙ ЗАВОД”, 

СЕЛИЩЕ НАРКЕВИЧІ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО РАЙОНУ 
 

БІЛІНСЬКОГО 
Володимира Романовича 

– директора виробничо-комерційної фірми “Пілігрім”, 
с. Чабанівка Кам’янець-Подільського району 

 

ЛУТЮКА  
Василя Івановича 

– генерального менеджера торгової марки “Мамин 
хліб”, м. Красилів 

 

МАСЛОВСЬКОГО  
Руслана Миколайовича 

– голову фермерського господарства “Смотрич”, 
смт Смотрич Кам’янець-Подільського району 

 

ПЕТРОВСЬКОГО  
Віктора Броніславовича 

– директора приватного підприємства “Хліб Поділля”, 
м. Кам’янець-Подільський 

 

ПЕТРОВСЬКУ  
Людмилу Георгіївну 

– техніка-технолога з технології харчування фізичної 
особи-підприємця “Альмяшов Р.О.”, м. Шепетівка 

 

ПЛІНСЬКОГО 
Миколу Михайловича 

– генерального директора товариства з обмеженою 
відповідальністю “Адамівка Агро”, с. Адамівка Хмель-
ницького району

 

ФЕЛОНЮКА  
Анатолія Яковлевича  

– директора товариства з обмеженою відповідаль-
ністю “Полонський хліб”, м. Полонне 

 

ЯКУБЦЯ  
Антона Олександровича 

– технічного керівника приватного акціонерного това-
риство “Ізяславський хлібозавод”, м. Ізяслав 

  

21) за сумлінне виконання службових обов’язків, високий професіоналізм, 
вагомий особистий внесок у впровадження професійної державної служби в області 
ВОЛОЩУК Ірину Віталіївну, головного спеціаліста Міжрегіонального управління 
Нацдержслужби у Вінницькій, Житомирській та Хмельницькій областях; 

22) за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий 
особистий внесок у розвиток галузі культури області та з нагоди 55-річчя від 
дня народження ТРУНОВУ Ірину Миколаївну, директора Хмельницького 
академічного обласного театру ляльок. 

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

1) за високі спортивні досягнення, професійну майстерність, вагомий осо-
бистий внесок у розвиток фізичної культури і спорту Хмельниччини та з нагоди 
Дня фізичної культури і спорту: 

ЗАСПІ  
Катерині Леонідівні 

– тренеру-викладачу з гандболу Хмельницької дитячо-
юнацької спортивної школи № 1, м. Хмельницький 
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КУШТІ  
Миколі Миколайовичу 

– старшому тренеру-викладачу відділення веслування 
на байдарках і каное Хмельницької дитячо-юнацької 
спортивної школи № 3, м. Хмельницький

 

НАГОРНОМУ  
Сергію Вікторовичу 

– чемпіону Ігор ХХІ Олімпіади з веслування на бай-
дарках і каное, ветерану спорту, почесному громадя-
нину міста Хмельницький  

 

САРАЖИНСЬКОМУ 
Андрію Володимировичу 

– тренеру-викладачу відділення велосипедного спорту 
Хмельницької обласної школи вищої спортивної 
майстерності, м. Кам’янець-Подільський

 

ТОМУСЯК  
Наталії Павлівні 

– начальнику управління молоді та спорту Департа-
менту освіти, науки, молоді та спорту обласної 
державної адміністрації

 

ТРОФІМЕНКУ  
Михайлу Івановичу 

– тренеру-викладачу відділення стрибків на батуті 
Хмельницької обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи, м. Кам’янець-Подільський 

 

ФЛЕНТІНУ  
Віктору Володимировичу 

– першому заступнику голови відділення Національ-
ного олімпійського комітету України у Хмельниць-
кій області, члену президії Федерації легкої атле-
тики Хмельницької області, президенту Клубу вете-
ранів легкої атлетики Хмельницької області, члену 
президії Хмельницької обласної організації ветера-
нів спорту, члену Асоціації спортивних журналістів 
України

  

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

ВЕРШКОВІЙ  
Ірині Володимирівні 

– черговому оперативного відділу оперативного чер-
гування та забезпечення централізованого опові-
щення управління з питань цивільного захисту насе-
лення обласної державної адміністрації

 

ВОВЧАНСЬКОМУ  
Віталію Миколайовичу 

– молодшому сержанту служби цивільного захисту, 
пожежному-рятувальнику караулу 5-ї державної по-
жежно-рятувальної частини 2-го державного пожеж-
но-рятувального загону Головного управління ДСНС 
України в області

 

ДРЮКОВІЙ  
Ірині Олександрівні 

– старшому сержанту служби цивільного захисту, ла-
боранту (спеціалізованої лабораторії) хіміко-радіо-
логічної лабораторії групи спеціальних робіт з 
радіаційного і хімічного захисту частини спеціаль-
них рятувальних робіт Аварійно-рятувального заго-
ну спеціального призначення Головного управління 
ДСНС України в області

 

МАЙДАНУ  
Сергію Івановичу 

– головному спеціалісту відділу реагування на надзви-
чайні ситуації та підготовки органів управління 
управління з питань цивільного захисту населення 
обласної державної адміністрації 
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3) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий особистий внесок 
у розвиток освітянської галузі та з нагоди Дня працівників освіти: 

БАСЮК  
Дарії Іванівні 

– директору Департаменту освіти, науки молоді та 
спорту обласної державної адміністрації 

 

МАРТИНЮКУ  
Олегу Олександровичу 

– заступнику директора – начальнику управління 
освіти та науки Департаменту освіти, науки, молоді 
та спорту обласної державної адміністрації

   

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

 

АНДРІЇШИНІЙ 
Валентині Володимирівні 

– члену благодійної неурядової організації “World 
Central Kitchen” 

 

АРШИНОВІЙ 
Лілії Віталіївні 

– волонтеру громадської організації “Захист – об’єд-
нання волонтерів”, м. Хмельницький 

 

БЕЛАКУ 
Івану Петровичу 

–  

 

БІЛИК  
Катерині Олександрівні 

–  

 

БІЛИК  
Ользі Олексіївні 

–  

 

БІЛИКУ  
Володимиру Івановичу 

–  

 

ВАВРУХУ  
Олександру Анатолійовичу

–  

 

ГЛАВАЦЬКОМУ  
Ігорю Григоровичу 

–  

 

ДЕМ’ЯНОВИЧУ  
Івану Мар’яновичу 

–  

 

ЖОЛОНДЕКУ  
Богдану Ігоровичу 

–  

 

КОЛЕСНІКУ  
Андрію Сергійовичу 

–  

 

КОНДАУРОВУ 
Денису Анатолійовичу 

– члену благодійної неурядової організації “World 
Central Kitchen” 

 

КУЛИНИЧ 
Дарії Володимирівні  

– члену благодійної неурядової організації “World 
Central Kitchen” 

 

ЛИСЕНКУ 
Анатолію Миколайовичу 

–  

 

МАРТИНЮКУ  
Миколі Вікторовичу 

–  
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МЕЛЬНИК 
Олені Володимирівні  

– волонтеру громадської організації “Захист – об’єд-
нання волонтерів”, м. Хмельницький 

 

МИЛЬНІКОВІЙ  
Ользі Валеріївні 

–  

 

МОНАСТИРСЬКОМУ 
Едуарду Пилиповичу 

– начальнику управління з питань спільної власності 
територіальних громад Хмельницької обласної ради 

 

ОЛІЙНИКУ  
Валерію Цезаровичу 

– начальнику управління Державної служби якості 
освіти в області 

 

ПОЛЯКОВУ  
Ігорю Олександровичу 

– волонтеру громадської організації “Захист – об’єд-
нання волонтерів”, м. Хмельницький 

 

САЇКУ  
Олегу Мироновичу 

–  

 

СЕМЕНЮКУ  
Дмитру Володимировичу 

–  

 

ТИМОЩУКУ  
Сергію Борисовичу 

–  

 

ТКАЧУКУ 
Андрію Васильовичу  

–  

 

ФЕРЛЬОВСЬКОМУ  
Сергію В’ячеславовичу 

–  

 

ФІЛІПЧУКУ  
Василю Павловичу 

–  

  

5) за зразкове виконання покладених завдань під час захисту територі-
альної цілісності та незалежності України та з нагоди 85-річчя утворення 
Хмельницької області, особовому складу військових частин; 

6) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 
музейної справи області та з нагоди першої річниці створення музею КОЛЕКТИВУ 
МАЛІЄВЕЦЬКОГО ОБЛАСНОГО ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО МУЗЕЮ; 

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

БЛАЖКУНУ 
Олександру Андрійовичу 

– старшому секретарю Городоцького районного суду 
області 

 

ЗАСОРЕНКО  
Світлані Іванівні 

– методисту І категорії навчального відділу юридич-
ного факультету Хмельницького університету уп-
равління та права імені Леоніда Юзькова

 

ЗІНКЕВИЧ 
Дарії Олександрівні 

– секретарю судового засідання Кам’янець-Поділь-
ського міськрайонного суду області 

 

ІЩУК 
Вікторії Сергіївні  

– помічнику судді Хмельницького апеляційного суду 
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ІЩУКУ 
Олександру Михайловичу

– секретарю судового засідання Господарського суду 
Хмельницької області 

 

КИЗИМІ  
Дмитру Васильовичу 

– капітану поліції, начальнику сектору дізнання від-
ділення поліції № 1 Хмельницького районного уп-
равління поліції Головного управління Національної 
поліції в області

 

КОСІДЛО 
Світлані Максимівні 

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

 

ЛЕБІДЬ 
Олександрі Павлівні 

– адвокату, м. Хмельницький 

 

ПОТАНІНІЙ  
Ользі Олегівні

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного суду 

 

СЕМЕНЮК 
Альоні Богданівні 

– головному спеціалісту відділу представництва інте-
ресів у судах юридичного управління апарату об-
ласної державної адміністрації 

 

СТЕФАНИШИНУ 
Олегу Леонідовичу 

– юрисконсульту групи юридичного забезпечення 
Національної академії Державної прикордонної 
служби України імені Богдана Хмельницького

 

СТРУСОВСЬКОМУ  
Сергію Олександровичу 

– помічнику судді Хмельницького міськрайонного 
суду 

 

ЧУХАСЬ 
Ользі Олександрівні  

– заступнику начальника юридичного управління – 
начальнику відділу представництва інтересів у судах 
юридичного управління апарату обласної державної 
адміністрації 

 

ШИНКАРУ  
Володимиру Володимировичу

– юристу громадської організації “Подільська правова 
ліга” 

  

8) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у забез-
печення санітарного та епідемічного благополуччя населення та з нагоди Дня 
працівників державної санітарно-епідеміологічної служби: 

БАЛАНЮК  
Наталії Вацлавівні 

– головному спеціалісту відділу безпеки середовища 
життєдіяльності управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавcтва Головного 
управління Держпродспоживслужби в області

 

МАРЦЕНЮК  
Вікторії Ігорівні 

– провідному фахівцю відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Теофіполь-
ського управління Головного управління Держпрод-
споживслужби в області

 

МАСЛОВСЬКІЙ  
Тетяні Петрівні 

– провідному фахівцю відділу державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Чемеро-
вецького управління Головного управління Держ-
продспоживслужби в області 

  

9) за сумлінну працю, високий професіоналізм, вагомий внесок у розвиток 
соціальної сфери області, благодійну допомогу потребуючим і соціально незахи-
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щеним верствам населення та з нагоди 20-річчя з дня створення ТРУДОВОМУ 
КОЛЕКТИВУ ОБЛАСНОГО БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ “КАРІТАС”. 
 
 
Начальник обласної військової  
адміністрації           Сергій ГАМАЛІЙ 


