Додаток 1
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації
та обласної Ради з нагоди ювілею
БАСЮК
Ольга Вікторівна

– директор
Погребищенської
музичної школи

БУРДЕЙНА-ПУБЛІКА
Тетяна Василівна

– директор Вінницької дитячої школи № 1

ГРИНЗІЦЬКА
Ніна Романівна

– директор Вендичанської дитячої музичної
школи Могилів-Подільського району

КАСПРУК
Віталій Кононович

– голова Вінницької обласної організації
Національної спілки художників України

КЕДИК
Катерина Станіславівна

– голова Шаргородської районної державної
адміністрації

ЛЕВЧЕНКО
Василь Федорович

– директор Тульчинської дитячої музичної
школи

ОСАДЧУК
Тетяна Іванівна

– керівник
народного
аматорського
фольклорно-етнографічного
ансамблю
«Війтівчанка» Війтовецького сільського
будинку культури Липовецького району

ТРОХИМЕЦЬ
Людмила Михайлівна

– заступник Іллінецького міського голови з
гуманітарних питань

ШАФІЄВ
Гачай Джамаледдін огли

– директор
товариства
з
обмеженою
відповідальністю «Солар Еко Енерджі»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

дитячої

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 2
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації
та обласної Ради з нагоди Дня незалежності України
Головне управління ДСНС України у Вінницькій області
підполковник служби
цивільного захисту
ГОНЧАР
Вячеслав Сергійович

–

головний фахівець відділу реагування на
надзвичайні
ситуації
управління
організації реагування на надзвичайні
ситуації та цивільного захисту

ДМИТРУК
Зінаїда Петрівна

–

начальник відділення економіки і фінансів
1-го державного пожежно-рятувального
загону

полковник служби
цивільного захисту
КОБЧУК
Євген Андрійович

–

начальник Аварійно-рятувального загону
спеціального призначення

майор служби
цивільного захисту
ЛОБУРЕНКО
Олександр Васильович

–

провідний
фахівець
міського сектора

полковник служби
цивільного захисту
ЛУК’ЯНЕНКО
Юрій Віталійович

–

начальник 1-го державного
рятувального загону

пожежно-

полковник служби
цивільного захисту
ХАРЧЕНКО
Дмитро Миколайович

–

начальник 2-го державного
рятувального загону

пожежно-

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Ладижинського

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 3
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації
та обласної Ради з нагоди Дня незалежності України
Головне управління Пенсійного Фонду України
у Вінницькій області
БОРОДІЙ
Евеліна Геннадіївна

–

начальник відділу по роботі із персоналом

КУДРИК
Яна Олександрівна

–

начальник
відділу
представництва
інтересів Фонду в судах та інших органах
юридичного управління

ЛИХОГЛЯД
Інна Іванівна

–

головний
спеціаліст
відділу
адміністрування, супроводження інформаційних систем, електронних ресурсів та
захисту
інформації
Козятинського
об’єднаного управління

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 4
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Головне управління Національної поліції України у Вінницькій області
майор поліції
ДМИТРИЧЕНКО
Олександр Валентинович

–

начальник
вiддiлу
супроводження
інтегрованої
iнформацiйно-пошукової
системи
управлiння
iнформацiйноаналiтичної пiдтримки

капітан поліції
ДОВГАЛЮК
Сергій Михайлович

–

стаpший слiдчий слiдчого
Калинiвського вiддiлу полiцiї

капітан поліції
ЖИЛА
Юрій Федорович

–

стаpший iнспектор вiддiлу органiзацiї
дiяльностi груп реагування управлiння
превентивної дiяльностi

капітан поліції
КІСЬ
Руслан Васильович

–

дiльничний
офiцер
полiцiї
сектору
превенцiї Гнiванського вiддiлення полiцiї
Жмеринського вiддiлу полiцiї

старший лейтенант поліції
МИКИТЮК
Юрій Петрович

–

опеpуповноважений вiддiлу розкриття
злочинiв проти власностi управлiння
карного розшуку

майор поліції
СЕВЕРИН
Андрій Миколайович

–

начальник сектору кримiнальної полiцiї
Тульчинського
вiддiлення
полiцiї
Немирiвського вiддiлу полiцiї

майор поліції
СУВИРКО
Андрій Якович

–

заступник
начальника
вiддiлу
органiзацiйного забезпечення управлiння
«Корпусу оперативно-раптової дії»

старший лейтенант поліції
ТАРАСОВ
Юрій Сергійович

–

стаpший iнспектор з ювенальної превенцiї
сектору
превенцiї
Хмiльницького
вiддiлення полiцiї Калинiвського вiддiлу
полiцiї

вiддiлення

майор поліції
ТКАЧУК
Петро Володимирович

–

начальник сектору мобiлiзацiйної роботи,
територiальної оборони та цивiльного
захисту
управлiння
органiзацiйноаналiтичного забезпечення та оперативного
реагування

майор поліції
УРСОЛ
Вікторія Василівна

–

заступник начальника вiддiлу зв'язку та
телекомунiкацiй

капітан поліції
ХУДОЛІЙ
Василь Вікторович

–

старший інспектор кадрового забезпечення
Бершадського відділу поліції

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 5
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня знань
Вище професійне училище Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
майор служби цивільного –
захисту
РОМАНИК
Людмила Валеріївна
підполковник служби
цивільного захисту
ТКАЧЕНКО
Руслан Станіславович

–

начальник відділу персоналу

майстер виробничого навчання циклу
пожежної техніки та аварійно-рятувального
обладнання

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 6
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня рятівника
Вище професійне училище Львівського державного університету
безпеки життєдіяльності (м. Вінниця)
майор служби цивільного –
захисту
ГРУЗЕВИЧ
Андрій Юрійович
підполковник служби
цивільного захисту
ГУМЕНЮК
Микола Миколайович

–

старший інженер відділу
технічного забезпечення

матеріально-

начальник навчально-методичного відділу

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 7
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди 50-річчя заснування ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»
ГРИНЕВИЧ
Микола Петрович

–

регулювальник
цеху

ЗЕМЛЯНА
Леся Валентинівна

–

начальник відділу зовнішньо-економічної
діяльності

КОЛОМІЄЦЬ
Микола Петрович

–

слюсар
з
механоскладальних
заготівельно-штампувального цеху

КУЗНЕЦОВ
Петро Дмитрович

–

голова Наглядової ради

МОВЧАН
Володимир Іванович

–

начальник експериментальної дільниці
спеціального конструкторсько-технологічного бюро

ОЛІЙНИК
Віктор Олександрович

–

начальник монтажно-складського цеху

ШВЕДЧИКОВ
Микола Михайлович

–

технічний директор

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

монтажно-складального

робіт

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 8
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
ПОЛІЩУК
Тетяна Іванівна

–

заступник директора з навчально-виховної
роботи навчально-виховного комплексу
«загальноосвітня школа І-ІІІ ступенівдошкільний
навчальний
заклад»
с. Сальниця Хмільницького району

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 9
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Головне управління Державної казначейської служби України у
Вінницькій області
ДУБЧАК
Ірина Володимирівна

–

головний спеціаліст відділу видатків
місцевих
бюджетів
управління
міжбюджетних відносин та видатків
місцевих бюджетів

ЕПІК
Людмила Петрівна

–

головний спеціаліст відділу обслуговування
розпорядників коштів та інших клієнтів
державного
бюджету
управління
обслуговування розпорядників коштів та
інших клієнтів

РЕШЕТНИК
Людмила Іванівна

–

начальник
Управління
казначейської
служби
Чечельницькому районі

ЦИБА
Юлія Едвардівна

–

головний спеціаліст із закупівель

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Державної
України
у

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 10
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня будівельника
АСАФАТ
Олександр Васильович

–

бригадир
комплексної
бригади
будівельників товариства з обмеженою
відповідальністю «Київцивілбуд»

БАКЛАН
Владислав Миколайович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «Вінницябуд»

БОБРУК
Віталій Вікторович

–

директор приватного підприємства Б.В.В.БУД

БОНДАР
Андрій Петрович

–

начальник відділу-головний бухгалтер
Департаменту будівництва, містобудування та архітектури облдержадміністрації

БОНДАР
Тимур Петрович

–

інженер
товариства
з
відповідальністю «Олеріт»

БОНДАРЕНКО
Павло Леонідович

–

директор товариства з обмеженою
відповідальністю «ГЕВІННЕР»

ДЖЕДЖУЛА
В’ячеслав Васильович

–

головний
інженер
товариства
обмеженою відповідальністю «ВАТІС»

ДРАЧУК
Вадим Вікторович

–

виконавець
робіт
підприємства «Рослана»

приватного

ДРОЗДОВСЬКИЙ
Борис Володимирович

–

виконавець
робіт
підприємства «Ладога 77»

приватного

КОВАЛЕВСЬКИЙ
Василь Олегович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «БМУ-3»

КОВАЛЬЧУК
Олександр Іванович

–

водій будівельної компанії «СТАМ»

обмеженою

з

КОВПАК
Євгеній Валентинович

–

бригадир
приватного
«Облрембудпослуга»

КОЗАЧЕНКО
Олександр Анатолійович

–

покрівельник рулонних покрівель та
покрівель
із
штучних
матеріалів
будівельної компанії «СТАМ»

КОЛІСНИК
Сергій Іванович

–

начальник виробничо-технічного відділу
товариства з обмеженою відповідальністю
«Будівельна компанія СТАМ»

КОЛОМІЄЦЬ
Віктор Володимирович

–

муляр
державного
підприємства
Міністерства оборони України «Вінницьке
інженерно-будівельне управління»

ЛАНОВА
Валентина Дмитрівна

–

начальник
дільниці
міського
комунального підприємства «Аварійнодиспетчерська служба»

ЛЯЛЮК
Михайло Іванович

–

формувальник залізобетонних виробів та
конструкцій 3 розряду товариства з
обмеженою відповідальністю «Поділлязалізобетон»

МАЗУР
Максим Сергійович

–

заступник начальника відділу проектувань
та обстеження будівель товариства з
обмеженою відповідальністю «Вінницябуд»

МАЛАХОВСЬКИЙ
Андрій Анатолійович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «БМУ-3»

МАЦІГУРА
Олександр Петрович

–

покрівельник рулонних покрівель та
покрівель
із
штучних
матеріалів
будівельної компанії «СТАМ»

ОЛЕКСІЄНКО
Дмитро Юрійович

–

виконавець робіт міського комунального
підприємства
«Аварійно-диспетчерська
служба»

ОЛІЙНИК
Олександр Петрович

–

муляр-бетоняр приватного підприємства
«Сервісвінбуд»

ПЕРВАЧУК
Михайло Костянтинович

–

виконавець
робіт
підприємства «Рослана»

підприємства

приватного

ПІДВИСОЦЬКА
Світлана В’ячеславівна

–

головний
бухгалтер
державного
підприємства «Архітектурно-будівельний
інжиніринг»

ПЛАХОТНЮК
Сергій Іванович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «Вінницябуд»

ПЛІЧУК
Сергій Васильович

–

муляр-штукатур приватного підприємства
«Облрембудпослуга»

ПРОЦИШИН
Анатолій Володимирович

–

водій автотранспортних засобів 1 класу
товариства з обмеженою відповідальністю
«Поділля-Трансбудсервіс»

ПТАШИНСЬКИЙ
Станіслав Анатолійович

–

муляр
приватного
«Сервісвінбуд»

РАДІЙЧУК
Сергій Вікторович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «Вінницябуд»

РУБАН
Ярослав Юрійович

–

виконавець робіт товариства з обмеженою
відповідальністю «Київцивілбуд»

СТАДНІЙЧУК
Олександр Володимирович

–

начальник проектного відділу товариства з
обмеженою відповідальністю «Будівельна
компанія СТАМ»

СТЕЦЮРА
Вячеслав Олексійович

–

фізична особа-підприємець

ЧЕРНІЙ
Оксана Анатоліївна

–

інженер-кошторисник міського комунального
підприємства
«Аварійнодиспетчерська служба»

ШЕВЧУК
Дмитро Григорович

–

директор товариства з
відповідальністю «ВАТІС»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

підприємства

обмеженою

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 11
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Управління патрульної поліції у Вінницькій області Департаменту
патрульної поліції
старший лейтенант поліції
БУКАТАРА
Олександр Петрович

–

інспектор відділу безпеки дорожнього
руху

капітан поліції
ІЛЬЧЕНКО
Олександр Сергійович

–

старший інспектор
дорожнього руху

майор поліції
МАНІНА
Анна Вікторівна

–

старший інспектор з особливих доручень
сектору кадрового забезпечення

майор поліції
МЕЛЬНИК
Олександр Борисович

–

старший
інспектор-черговий
чергової служби

капітан поліції
СІВАК
Артур Андрійович

–

інспектор відділу розшуку та опрацювання
матеріалів дорожньо-транспортних пригод

майор поліції
ФІЛІППОВА
Ольга Анатоліївна

–

інспектор-черговий
служби

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

відділу

відділу

безпеки

відділу

чергової

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 12
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Громадська організація «За нове життя»
колектив КВНЗ «Вінницька академія неперервної освіти», ректор –
ДРОВОЗЮК Степан Іванович;
колектив ПАТ «Вінницятурист», голова правління – КОДУЛЯН Сергій
Харитонович;
колектив «Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи»,
головний лікар – КОСТЕНКО Ігор Миколайович;
колектив Апеляційного суду Вінницької області, голова – КУЧЕВСЬКИЙ
Петро Васильович;
колектив «Вінницької міської клінічної лікарні № 2», головний лікар –
ФОМІН Олександр Олександрович
Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 13
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Вінницька обласна Асоціація органів місцевого самоврядування
БУРЛАКА
Михайло Григорович

–

голова Бершадської районної ради

ГУК
Анатолій Ілліч

–

Гайсинський міський голова

ДІДУХ
Леонід Болеславович

–

Сутисківський селищний голова

ДМИТРИК
Олег Вікторович

–

перший заступник Іллінецького міського
голови

КАЧУР
Віктор Миколайович

–

Немирівський міський голова

КОЛОМЄЙЦЕВ
Валерій Іванович

–

Ладижинський міський голова

КУШНІР
Сергій Миколайович

–

голова Мурованокуриловецької районної
ради

МЕЛЬНИК
Віталій Борисович

–

голова Літинської районної ради

ПОЛІЩУК
Василь Кіндратович

–

голова Калинівської районної ради

СЛИЧУК
Володимир Андрійович

–

Росошанський сільський голова

ТІТАРЕНКО
Сергій Володимирович

–

Дашівський селищний голова

ТРЕТЬЯКОВ
Олександр Миколайович

–

Крижопільський селищний голова

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 14
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Громадська організація «Футбольний клуб «ГОРИЗОНТ», голова –
САМЕНЮК Василь Васильович
ЖУКІВСЬКИЙ
Ярослав Петрович

–

приватний підприємець, сержант 16
батальйону 58-ї окремої мотопіхотної
бригади ЗСУ, учасник АТО м. Козятин

НАДКЕРНИЧНИЙ
Іван Петрович

–

заступник
голови
Мурованокуриловецької районної ради 5 скликання,
депутат районної ради 4 скликань

РОЛЕДЕРС
Вікторія Валеріївна

–

доцент кафедри фінансів, банківської
справи та страхування Вінницького
навчально-наукового інституту економіки
Тернопільського
національного
економічного університету

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 15
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Військова частина 3008
молодший лейтенант
ВОЙТОВ
Вадим Павлович

–

начальник служби забезпечення паливномастильних матеріалів тилу

старший лейтенант
ДАРМОРІЗ
Володимир Іванович

–

командир роти оперативного призначення (на автомобілях) батальйону
оперативного призначення

прапорщик
ДЕРЕВ’ЯНКО
Валентин Олексійович

–

начальник
продовольчого
складу
господарчого взводу роти бойового та
матеріального забезпечення

старшина
ПАНКРАТЬЄВ
Ігор Едуардович

–

санітарний інструктор 3 стрілецької роти
стрілецького батальйону

старший прапорщик
ПІТІНОВ
Роман Михайлович

–

старшина роти оперативного призначення (на бронеавтомобілях) батальйону
оперативного призначення

старший солдат
СОКОЛЮК
Олег Андрійович

–

стрілець 2 відділення 1 патрульного
взводу патрульної роти патрульного
батальйону

старший прапорщик
СОЛЬСЬКИЙ
Юрій Васильович

–

начальник
їдальні
(солдатської)
господарчого взводу роти бойового та
матеріального забезпечення

старший солдат
СТОЯНОВА
Наталія Василівна

–

діловод
(квартирно-експлуатаційної
служби) тилу частини

прапорщик
СТРУТИНСЬКИЙ
Ігор Валерійович

–

начальник варти відділення начальників
варт стрілецького батальйону

старший сержант
ФІЯЛО
Олена Михайлівна

–

начальник
групи
секретного
документального забезпечення режимносекретного відділення

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 16
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради педагогічних працівників за підсумками роботи
у 2017-2018 навчальному році
АЦЕХОВСЬКА
Олена Вікторівна

–

директор
Піщанської
спеціальної
загальноосвітньої
школи-інтернату
Вінницької обласної Ради

БІЛАН
Тамара Леонтіївна

–

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ
ступенів № 3 м. Жмеринки

БУДЯК
Руслан Володимирович

–

директор
технологічно-промислового
коледжу Вінницького національного
аграрного університету

ГОНЧАР
Іванна Юріївна

–

вчитель
історії
та
правознавства
Літинської середньої загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів № 2

ДЕМЯНЮК
Анатолій Якович

–

директор
державного
професійнотехнічного
навчального
закладу
«Хмільницький
аграрний
центр
професійно-технічної освіти»

ДРАБОВСЬКИЙ
Анатолій Григорович

–

ректор Вінницького
інституту

ЗАЛІЗНЯК
Олександр Сергійович

–

начальник
Вінницького
Вищого
професійного училища Департаменту
поліції охорони

КІЗЮН
Алла Григорівна

–

заступник директора з навчальновиховної
роботи
Вінницького
торговельно-економічного
інституту
Київського національного торговельноекономічного університету

КОЛОМІЙЧУК
Олена Олександрівна

–

викладач
спеціальних
дисциплін
державного
професійно-технічного
навчального
закладу
«Козятинське
міжрегіональне
вище
професійне
училище залізничного транспорту»

ЛАНОВА
Алла Дмитрівна

–

директор
Жмеринського
районного
Будинку творчості школярів та юнацтва

кооперативного

МАЗУР
Микола Лукянович

–

директор станції юних
Тульчинської міської ради

ПИЛЯВЕЦЬ
Марина Степанівна

–

заступник директора з навчальнометодичної роботи Вищого художнього
професійно-технічного училища № 5
м. Вінниця

ПЛЬОНСАК
Валентина Миколаївна

–

вчитель початкових класів РахнівськоЛісової
середньої
загальноосвітньої
школи І-ІІІ ступенів Шаргородського
району

ПОВХ
Віктор Андрійович

–

майстер виробничого навчання з професії
«Муляр»
державного
навчального
закладу «Вище професійне училище № 7
м. Вінниці»

РЕВІЗОР
Наталія Анатоліївна

–

вихователь-методист закладу дошкільної
освіти № 2 Тульчинської міської ради

РЕЗНІК
Олена Іванівна

–

завідувач Городківського дошкільного
навчального закладу (ясла-садок) № 3
Крижопільського району

ТОМЧУК
Михайло Іванович

–

завідувач
кафедри
психології
комунального
вищого
навчального
закладу «Вінницька академія неперервної
освіти», доктор психологічних наук,
професор

ХЛІВНЮК
Микола Миколайович

–

директор
Тульчинської
загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів-ліцею з
посиленою військово-фізичною підготовкою Вінницької обласної Ради

ШРАМКО
Валентина Миколаївна

–

начальник управління освіти, фізичної
культури
та
спорту
Гайсинської
райдержадміністрації

ЯНУШКЕВИЧ
Ольга Миколаївна

–

методист відділу культури і мистецтв
комунального
вищого
навчального
закладу «Вінницька академія неперервної
освіти»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

натуралістів

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 17
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Могилів-Подільський прикордонний загін ім. Героя України старшого
лейтенанта В. Семенова Південного регіонального управління
Державної прикордонної служби України
старшина
БОЙКО
Володимир Андрійович

–

інспектор прикордонної служби 2
категорії-гранатометника 1 відділення
інспекторів
прикордонної
служби
мобільної
прикордонної
застави
«Могилів-Подільський»

старший прапорщик
ГРІШАНОК
Тетяна Миколаївна

–

інспектор прикордонного контролю 1
категорії
групи
інспекторів
прикордонного контролю відділення
прикордонної служби «Вінниця» відділу
прикордонної
служби
«МогилівПодільський»

прапорщик
КРИЧУН
Євген Михайлович

–

інспектор прикордонного контролю 1
категорії
групи
інспекторів
прикордонного контролю відділення
прикордонної служби «Вінниця» відділу
прикордонної
служби
«МогилівПодільський»

старшина
ПОСТУПАЙЛО
Микола Петрович

–

інспектор прикордонного контролю 3
категорії-дозиметрист групи інспекторів
прикордонного контролю відділення
прикордонної служби «Вінниця» відділу
прикордонної
служби
«МогилівПодільський»

ШМАРКАТЮК
Олег Васильович

–

слюсар аварійно-відновлювальних робіт
відділу
забезпечення
МогилівПодільського прикордонного загону

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 18
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня незалежності України
Військова частина А2656
прапорщик
БЕРЕЗНЯК
Володимир Олексійович

–

начальник
лінійно-кабельної
групи
зв’язку відділення телекомунікаційних
систем
центру
телекомунікацій
польового вузла зв’язку

старший солдат
ЗВОНСЬКИЙ
Вадим Анатолійович

–

водій-номера
обслуги
артилерійського взводу

майор
ТИМОЩУК
Олег Миколайович

–

старший помічник начальника штабу

старший солдат
ТУРЛЮК
Ольга Іванівна

–

кравець ремонтної майстерні речового
майна
взводу
забезпечення
роти
матеріально-технічного забезпечення та
ремонту

капітан
ЯНКОВСЬКИЙ
Юрій Борисович

–

начальник речової служби тилу

Військова частина 1119
працівник Збройних Сил
України
АНЕПСЬКА
Галина Миколаївна

–

завідувач сховищем

працівник
Збройних
Сил України
ІВЧУК
Микола Станіславович

–

завідувач сховищем

зенітно-

майор
КОШЕНКО
Олексій Васильович

–

заступник командира військової частини з
матеріально-технічного забезпечення

старший
прапорщик
ОЛЕКСІЮК
Павло Петрович

–

командир взводу пожежної роти

майор
ЯРМОШЕВИЧ
Олександр Вікторович

–

начальник
командира

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

штабу

-

перший

заступник

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 19
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня працівників лісу
БАЗИЛЮК
Роман Андрійович

–

помічник
лісничого
Ладижинського
лісництва
державного
підприємства
«Гайсинське лісове господарство»

БОНДАРЕНКО
Анатолій Іванович

–

майстер лісу Дохнянського лісництва
державного підприємства «Чечельницьке
лісове господарство»

ВІТ
Всеволод Антонович

–

старший майстер лісу Моївського
лісництва державного
підприємства
«Могилів-Подільське
лісове
господарство»

ДАН
Михайло Михайлович

–

лісничий
Брацлавського
лісництва
державного підприємства «Тульчинське
лісомисливське господарство»

ДЕЙЛИК
Віталій Олександрович

–

майстер лісу Ободівського лісництва
державного підприємства «Бершадське
лісове господарство»

ЗАРИЦЬКИЙ
Віктор Михайлович

–

лісничий
Людавського
лісництва
державного підприємства «Жмеринське
лісове господарство»

ЛАВРОВА
Тетяна Миколаївна

–

старший
бухгалтер
державного
підприємства
«Жмеринське
лісове
господарство»

МЕЛЬНИК
Ігор Васильович

–

начальник відділу лісового господарства
Вінницького
обласного
управління
лісового та мисливського господарства

МИШЕВСЬКИЙ
Олександр Володимирович

–

майстер лісу Іллінецького лісництва
державного підприємства «Іллінецьке
лісове господарство»

ОРЛИК
Лідія Миколаївна

–

провідний
бухгалтер
державного
підприємства
«Вінницьке
лісове
господарство»

ОСАДЧУК
Олександр Володимирович

–

головний
економіст
державного
підприємства «Крижопільське лісове
господарство»

САВЧУК
Олександр Іванович

–

майстер лісу Оратівського лісництва
державного підприємства «Іллінецьке
лісове господарство»

СЕМЕНЮК
Сергій Іванович

–

водій з вивезення деревини державного
підприємства
«Вінницьке
лісове
господарство»

СІРУК
Тетяна Валеріївна

–

інспектор
з
кадрів
державного
підприємства
«Дашівське
досвідне
лісомисливське господарство»

ШВЕЦЬ
Андрій Васильович

–

лісничий Басаличівського лісництва
державного підприємства «Гайсинське
лісове господарство»

ЮХНОВСЬКИЙ
Руслан Вікторович

–

майстер лісу державного підприємства
«Дашівське досвідне лісомисливське
господарство»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 20
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня працівників нафтової, газової
та нафтопереробної промисловості
ПАТ «Вінницягаз»
БЄЛОВ
Петро Сергійович

–

слюсар з експлуатації та ремонту
газового устаткування Гайсинського
відділення

НЕПИЙВОДА
Сергій Павлович

–

токар
групи
внутрішньобудинкових
систем газопостачання

РЕВЕРЧУК
Андрій Петрович

–

слюсар з експлуатації та ремонту
газового устаткування Хмільницького
відділення

СЕМЕНЮК
Олександр Анатолійович

–

слюсар з
підземних
відділення

СКУПИЙ
Ярослав Володимирович

–

слюсар з контрольно-вимірювальних
приладів та автоматики Липовецької
дільниці Гайсинського відділення

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

експлуатації
газопроводів

та ремонту
Вінницького

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 21
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня підприємця
БЕЗПРОЗВАНИЙ
Василь Михайлович

–

директор ПП «Зарічне-Агро», МурованоКуриловецький район

БІЛИК
В’ячеслав Станіславович

–

фізична
особа
(Козятинський район)

БІЛОУС
Сергій Олексійович

–

фізична
район

БОРОВСЬКА
Ірина Євгеніївна

–

фізична особа - підприємець, м. Хмільник

ВАРТАНЬЯН
Олексій Артенакович

–

фізична особа - підприємець, власник ТМ
«МакВар екопродукт», м. Вінниця

ВЕКІРЧИК
Іван Іванович

–

фінансовий директор Енергетичного
холдингу КНЕSS, м. Вінниця

ГНАТОВСЬКА
Лариса Олександрівна

–

фізична особа - підприємець, керівник
кафе «Бонус»

ГРЕБІНСЬКИЙ
Владислав Альбертович

–

керівник ТОВ «Арго», м. Вінниця

ДЗІСЬ
Анатолій Олексійович

–

фізична особа - підприємець, Іллінецький район

ДУДНИК
Ігор Юрійович

–

директор ТОВ «Вендичанська цегла»,
Могилів-Подільський район

ІРИНЕВИЧ
Іван Іванович

–

фізична особа - підприємець, м. МогилівПодільський

КОВІНЬКО
Володимир Григорович

–

директор
ПВКП
Тульчинський район

підприємець

особа-підприємець,

Барський

«Будівельник»,

МАЛЮТА
Дмитро Володимирович

–

директор ТОВ «Можайське», Тиврівський район

МАНДРИШ
Олександр Анатолійович

–

фізична особа-підприємець,
пільський район

МАНЬКО
Надія Федорівна

–

директор ТОВ «Аудиторська
«Надійність», м. Вінниця

МАРУСИЧ
Олексій Антонович

–

керівник Фермерського господарства
«О.А.Марусича», с. Никифорівці Немирівського району

ОЛЯНЕЦЬКА
Вікторія Петрівна

–

фізична особа - підприємець, Чечельницький район

ОХРІМЕНКО
Юрій Степанович

–

голова
фермерського
господарства
«ОЮС», Немирівський район

ПАНАСЮК
Лариса Федорівна

–

фізична особа - підприємець, м. Козятин

ПЕЧЕРИЦЯ
Ганна Володимирівна

–

керівник
ресторанно-готельного
комплексу «Вагнес», Вінницький район

ПРИСЯЖНЮК
Оксана Василівна

–

фізична особа-підприємець, Піщанський
район

РАБЦУН
Роман Володимирович

–

фізична особа - підприємець, Теплицький район

РАДЛІНСЬКИЙ
Іван Володимирович

–

керівник ТОВ «Стоматологічна клініка
«Рапід», м. Вінниця

РАКІТЯНСЬКИЙ
Олександр Миколайович

–

директор ТОВ «Швейна фабрика Вiта»,
Гайсинський район

РИГЕЛЬ
Олександр Петрович

–

голова ФГ «Смарагдовий маєток»
с. Кармалюкове, Жмеринський район

СІВЕРЧУК
Валерій Станіславович

–

фізична особа - підприємець, м. Вінниця

СОКІЛЕЦЬКИЙ
Степан Степанович

–

директор ТОВ «Турбівський машинобудівний завод», Липовецький район

Томашфірма

ТРИНЧУК
Григорій Володимирович

–

директор
колективного
ремонтнобудівельного підприємства «Надія»,
Шаргородський район

ТРОХИМЕНКО
Анатолій Володимирович

–

фізична особа-підприємець, Бершадський район

ФІЩУК
Олександр Григорович

–

директор ТОВ «Консоль - Агро»
с. Широка Гребля, Хмільницький район

ХОМ’ЯК
Валентина Петрівна

–

директор
ФОП
Крижопільський район

ЦИХАНОВСЬКИЙ
Володимир Якович

–

фізична особа-підприємець, директор
торговельного комплексу «Екватор»,
Калинівський район

ШАРКО
Геннадій Анатолійович

–

фізична особа - підприємець, Ямпільський район

«Новобуд»,

ШЕВЧУК
–
Володимир Володимирович

директор
ТОВ
Оратівський район

ШПАК
Василь Сергійович

–

фізична
особа-підприємець,
бищенський район

ЩЕРБИЧ
Іван Федорович

–

голова ФГ «Щербич», Літинський район

ЩЕРБІНА
Наталія Миколаївна

–

фізична особа – підприємець з виробництва
поліграфічної
продукції,
м. Ладижин

ЯКУБОВСЬКИЙ
Олександр Станіславович

–

фізична
особа-підприємець,
вецький район

ЯРМАК
Андрій Петрович

–

фізична особа - підприємець, Тростянецький район

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

«С.В.-ТРАНС»,
Погре-

Черні-

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 22
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня нотаріату
Головне територіальне управління юстиції у Вінницькій області
ВАРЛАМОВ
Олександр Васильович

–

приватний
нотаріус
Калинівського
районного нотаріального округу

ДРАЧЕВСЬКА
Людмила Олександрівна

–

приватний
нотаріус
Жмеринського
районного нотаріального округу

ЖУКОВСЬКА
Ірина Вікторівна

–

приватний
нотаріус
Літинського
районного нотаріального округу

КОЗЛОВА
Ірина Анатоліївна

–

приватний
нотаріус
Вінницького
міського нотаріального округу

КОНДРАТЬЄВ
Василь Юрійович

–

приватний
нотаріус
Козятинського
районного нотаріального округу

МАКСИМЮК
Тетяна Францівна

–

приватний
нотаріус
Вінницького
міського нотаріального округу

НАРЕВСЬКА
Марина Леонідівна

–

приватний нотаріус Тростянецького
районного нотаріального округу

НАУМЕНКО
Вікторія Володимирівна

–

приватний
нотаріус
Немирівського
районного нотаріального округу

НІКІТЧУК
Наталія Анатоліївна

–

приватний
нотаріус
Іллінецького
районного нотаріального округу

СУПЕРСОН
Олександр Петрович

–

приватний
нотаріус
Чернівецького
районного нотаріального округу

ТЕРЕЩЕНКО
Валентина Василівна

–

приватний
нотаріус
Вінницького
міського нотаріального округу

ЦИЦ
Наталія Володимирівна

–

приватний
нотаріус
Вінницького
міського нотаріального округу

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 23
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня фармацевтичного працівника
БЕЛЬМЕГА
Зоя Анатоліївна

–

завідувач аптеки ФОП Ямчук Віктор Ілліч

БОБКОВА
Катерина Вікторівна

–

завідувач аптеки № 14 ТОВ «Український Дім
Медицини»

БОГАЧУК
Людмила Леонідівна

–

заступник
«Конекс»

БОНДАР
Наталя Борисівна

–

головний спеціаліст відділу лікувальнопрофілактичної допомоги дитячому населенню управління лікувально-профілактичної
допомоги населенню Департаменту охорони
здоров’я облдержадміністрації

ГАВРИЛЮК
Володимир Васильович

–

директор структурного
«БаДМ» у м. Вінниця

ДЕЙЛИК
Іванна Віталіївна

–

уповноважена особа ПрАТ «Інфузія»

ДЖУС
Павло Васильович

–

заступник
«Конекс»

ДОРОШ
Наталя Петрівна

–

завідувач аптеки № 4 ТОВ «Подорожник»

КОВАЛЬСЬКА
Анастасія Олександрівна

–

заступник завідувача аптеки №
«Конекс»

КРАКІВСЬКА
Наталія Леонідівна

–

провізор аптеки №1 «ФОП Ямчук Ю.В.»

КУЛИК
Лариса Василівна

–

головний спеціаліст відділу державного
контролю у сфері обігу лікарських засобів,
медичної продукції та обігу наркотичних
засобів, психотропних речовин і прекурсорів
Державної служби з лікарських засобів та
контролю за наркотиками

завідувача

завідувача

аптеки

№

6

підрозділу

аптеки

№

ПП

ТОВ

3

ПП

12 ПП

МАЛАНЧУК
Людмила Василівна

–

завідувач аптечного пункту № 2 ПП «Конекс»

МЕЛЬНИК
Олена Юріївна

–

завідувач аптечного
«Конекс»

МЕЛЬНИК
Алла Петрівна

–

завідувач аптекою № 1 «ФОП Мельник А.П.»

МИХАЙЛЕНКО
Маріна Вікторівна

–

клінічний провізор Тиврівської ЦРЛ

ОПАНАСЕНКО
Світлана Сергіївна

–

заступник
«Конекс»

РУДЕНКО
Оксана Олександрівна

–

заступник
завідувача
ПП «Конекс»

СИЧ
Ольга Вікторівна

–

завідувач аптеки № 195 ТОВ «Подорожник
Вінниця»

ХОВАВКО
Світлана Юріївна

–

завідувач аптеки № 9 ТОВ «Український Дім
Медицини»

ШАТАЛЮК
Тетяна Іванівна

–

заступник завідувача аптеки №5 ПП «Конекс»

завідувача

пункту

№

аптеки
аптеки

№

21

ПП

2

ПП

№

34

Приватне акціонерне товариство «Інфузія».

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 24
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
нагороджених Почесною грамотою облдержадміністрації та обласної
Ради з нагоди Дня працівника лісу
ВОКСЛП «Віноблагроліс»
Колектив дочірнього підприємства ВОКСЛП «Віноблагроліс»
«Гайсинський райагроліс», директор – КРУГЛИК В.В.

–

БАРАНЕНКО
Юлія Василівна

–

головний бухгалтер

ВОЛИНЕЦЬ
Григорій Васильович

–

майстер лісу дочірнього підприємства
«Погребищенський райагроліс»

КОНОВАЛОВ
Петро Іванович

–

лісник
дочірнього
«Жмеринський райагроліс»

підприємства

МЕЛЬНИК
Анатолій Володимирович

–

лісничий
дочірнього
«Шаргородський райагроліс»

підприємства

ПІРНЯК
Людмила Леонідівна

–

майстер розсадника дочірнього підприємства
«Бершадський райагроліс»

ФУНЧАК
Михайло Михайлович

–

Водій вантажного автомобіля дочірнього
підприємства
«Мурованокуриловецький
райагроліс»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 25
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
відзначених Подякою голови облдержадміністрації та
голови обласної Ради з нагоди Дня будівельника
ГРИНЬ
Андрій Володимирович

–

директор
приватного
«Ладога 77»

ОЛІЙНИК
Альберт Борисович

–

начальник
міського
комунального
підприємства
«Аварійно-диспетчерська
служба»

СТАДНІЙЧУК
Михайло Степанович

–

директор товариства з обмеженою
відповідальністю «Будівельна компанія
СТАМ»

ЩУР
Ростислав Віталійович

–

директор товариства
відповідальністю
ПОДІЛЛЯ»

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

підприємства

з

обмеженою
«ІНТЕГРАЦІЯ

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 26
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678

СПИСОК
відзначених Подякою голови облдержадміністрації та
голови обласної Ради з нагоди 50-річчя заснування
ПрАТ «Вінницький завод «Маяк»
ІЩУК
Василь Петрович

–

фосфатувальник
цеху
фарбувального покриття

МАЗУР
Дмитро Васильович

–

начальник відділу продаж

ПАНЧУК
Ігор Андрійович

–

начальник служби гарантійного
сервісного обслуговування

ЧЕХІВСЬКИЙ
Володимир Михайлович

–

токар 5-го
обробки

ЧУМАЧЕНКО
Галина Панасівна

–

начальник економічного відділу

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

розряду

цеху

гальвано-

та

механічної

Н.КРУЧЕНЮК

Додаток 27
до розпорядження голови
облдержадміністрації
від 29 серпня 2018 року № 678
СПИСОК
відзначених Подякою голови облдержадміністрації та
голови обласної Ради з нагоди Дня незалежності України
Всеукраїнська громадська організація «Федерація боксу України»
КАПУСТА
Сергій Миколайович

–

віце-президент
Федерації
Вінницької області

ПІСКУН
Донатас Натанович

–

виконавчий директор Федерації боксу
України

РЕВУНОВ
Олександр Миколайович

–

віце-президент
Федерації
Вінницької області

Заступник начальника управління
діловодства та контролю
апарату облдержадміністрації –
начальник загального відділу

боксу

боксу

Н.КРУЧЕНЮК

