
 
 

 
 

 

Про нагородження відзнакою Президента України –  
ювілейною медаллю "25 років незалежності України" 
_________________________________________________ 

 
За значні особисті заслуги у становленні незалежної України, 

утвердженні її суверенітету та зміцненні міжнародного авторитету, вагомий 
внесок у державне будівництво, соціально-економічний, культурно-освітній 
розвиток, активну громадсько-політичну діяльність, сумлінне та бездоганне 
служіння Українському народу   п о с т а н о в л я ю: 

 
Нагородити відзнакою Президента України – ювілейною медаллю  

"25 років незалежності України" 
 

по Вінницькій області 
 

АДАМЛЮК 
Юлію Михайлівну 

 

- прийомну матір, м.Вінниця 
 

АРАБСЬКОГО 
Івана Федоровича 

- пенсіонера, члена правління Вінницької 
міської громадської організації  
"Союз Чорнобиль України" 
 

БАБОШИНА 
Володимира Олексійовича 

- голову комунальної організації "Обласний 
фонд сприяння інвестиціям та 
будівництву" 
 

БАЄВА 
Миколу Костянтиновича 

- голову Вінницької міської ради об’єднання 
інвалідів війни, Збройних Сил та учасників 
бойових дій 
 

БАРТКО  
Софію Іванівну 

- учителя середньої загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів № 1, Крижопільський район  
 

БЕЛІНСЬКОГО 
Ярослава Петровича 

 

- заступника голови правління акціонерного 
товариства "Вінницький олійножировий 
комбінат" 
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БЕЛЮЧЕНКО 
Олександру Єгорівну 

- відповідального секретаря Вінницької 
обласної Спілки ветеранів війни в 
Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) 
 

БИКОВУ 
Ніну Степанівну 

- голову Оратівської районної ради 
Організації ветеранів України 
 

БІЛИКА 
Олександра Олексійовича 

- колишнього директора Вінницької 
кондитерської фабрики 
 

БІЛОГО  
Олега Івановича 

- слюсаря-наладчика Тульчинського 
маслосирзаводу, члена правління 
Тульчинської районної Спілки ветеранів 
Афганістану 
 

БОРИМСЬКОГО 
Івана Арсеньовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Промінь", Калинівський район 
 

БРАСЛАВЦЯ 
Івана Петровича 

- Демидівського сільського голову, 
Жмеринський район 
 

БРИКУЛЮ 
Лілію Іванівну 

- головного лікаря комунальної установи 
"Бершадський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги" 
 

ВЕРБЕЦЬКОГО 
Григорія Ілліча 

 

- Маньківського сільського голову,  
Бершадський район 

ВИСОЧАНСЬКУ 
Тетяну Григорівну 

 

- завідувача відділення комунального 
закладу "Вінницька обласна 
психоневрологічна лікарня  
імені академіка О.І.Ющенка" 
 

ВОЙТКА 
Юрія Івановича 

- Вербовецького сільського голову, 
Мурованокуриловецький район 
 

ВОЙТОВИЧА 
Олега Іларіоновича 

- керівника прес-служби Вінницької 
обласної Спілки ветеранів війни в 
Афганістані (воїнів-інтернаціоналістів) 
 

ВОЙЦЕХІВСЬКОГО 
Костянтина Францовича 

- директора Вінницького обласного 
комунального гуманітарно-педагогічного 
коледжу 
 

ГАВРИЛЮКА 
Олександра Федоровича 

- директора Погребищенського медичного 
коледжу 
 

ГАДОМСЬКОГО 
Ігоря Миколайовича 

 

- комерційного директора промислової 
групи "Віойл", м.Вінниця 

ГАЙДУК 
Галину Василівну 

- учительку комунальної установи 
"Погребищенська  загальноосвітня школа  
№ 1" 
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ГРАБКА 
Володимира Віталійовича 

- ректора Вінницького національного 
технічного університету  
 

ГРАЧОВА 
Андрія Сергійовича 

- начальника відділу Департаменту 
соціальної та молодіжної політики  
Вінницької обласної державної 
адміністрації 
 

ГРУДІНА 
Віктора Ароновича 

- керівника зразкового оркестру народних 
інструментів Гонтівського сільського 
будинку культури "Барвінок", 
Чернівецький район 
 

ГУМЕННОГО 
Леоніда Олександровича 

- члена громадської організації "Армія 
гідності", м.Вінниця 
 

ДАНІЛОВА 
Дениса Олександровича 

 

- учасника антитерористичної операції,          
м.Вінниця  

ДЕМЧАКА 

Руслана Євгенійовича 

 - народного депутата України 

 

 
ДЄДІЧЕВА 

Андрія Олександровича 
- виконавця робіт товариства "Експертний 

центр ВТБ", м.Вінниця 
 

ДМИТРІВА 
Віктора Євгеновича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
приватного підприємця, м.Липовець 
 

ДМИТРІЙЧУКА 
Олега Вікторовича 

- завідувача сектору Державної служби 
України у справах ветеранів війни та 
учасників антитерористичної операції у 
Вінницькій області 
 

ДОМБРОВСЬКОГО  

Олександра Георгійовича 

 

- народного депутата України 

 

ДОРОШ 
Тетяну Станіславівну 

 

- начальника служби у справах дітей 
Вінницької обласної державної 
адміністрації 
 

ДРОВОЗЮКА 
Степана Івановича 

- ректора комунального вищого навчального 
закладу "Вінницька академія неперервної 
освіти" 
 

ДРУЧИНСЬКОГО 
Андрія Михайловича 

- голову правління благодійного фонду 
"Подільська громада", м.Вінниця 
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ЖЕРДЕЦЬКОГО 
Василя Федоровича 

- директора підприємства 
"Агробудтехнології", м.Вінниця 
 

ЗАБОЛОТНОГО 

Григорія Михайловича 

- народного депутата України 

ЗАДОРОЖНОГО 
Вадима Васильовича 

- тракториста-машиніста 
сільськогосподарського виробництва 
Теплицької філії акціонерного товариства 
"Зернопродукт МХП" 
 

ЗАЖИРКА 
Юрія Дмитровича 

- депутата Вінницької міської ради, голову 
постійної комісії міської ради з питань 
законності, депутатської діяльності та 
етики 

ІВАНГОРОДСЬКОГО 
Сергія Станіславовича 

- тракториста-машиніста 
сільськогосподарського виробництва 
Ладижинської філії акціонерного 
товариства "Зернопродукт МХП" 
 

ІВАНОВА 
Сергія Сергійовича 

- комісара Вінницького району 
 
 

ІВАНОВА  
Юрія Івановича 

 

- президента Асоціації підприємств 
"Вінницятеплоенерго" 

КАМЕНЮКА 
Михайла Феодосійовича 

 

- голову Вінницької організації 
Національної спілки письменників України 

КАРТОВОГО 
Петра Мойсейовича 

- голову виробничого кооперативу 
агрокооперативу приватних пайовиків 
"Золота нива", Оратівський район 
 

КИРИЛІШИНА 
Петра Андрійовича 

- голову Вінницької обласної Спілки 
ветеранів війни в Афганістані (воїнів-
інтернаціоналістів) 
 

КОЖУХАР 
Аллу Володимирівну 

- начальника управління Державної 
казначейської служби України в 
Ямпільському районі 
 

КОЛОМІЙЦЯ 
Івана Михайловича 

- учителя середньої загальноосвітньої школи  
І–ІІІ ступенів, с.Пеньківка, Літинський 
район 
 

КОНДЮКА 
Анатолія Степановича 

- художнього керівника академічного 
ансамблю пісні і танцю "Поділля" 
Вінницької обласної філармонії 
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КОНЦУРА 
Вячеслава Володимировича 

- директора філії "Внутрішньогосподарський 
комплекс по виробництву кормів" 
товариства "Вінницька птахофабрика" , 
м.Ладижин 
 

КОПЕЦЬКОГО 
Леоніда Францовича 

- голову Вінницької обласної ради 
Організації ветеранів України 
 

КОРЖАНІВСЬКОГО 
Ігоря Борисовича 

- учасника антитерористичної операції, 
машиніста компресорних установок цеху 
акціонерного товариства "Гніванський 
завод спецзалізобетону", Тиврівський 
район 
 

КОРЖЕНЮК 
Наталію Василівну 

- психолога навчально-виховного комплексу 
"Загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів № 2 
– гімназія", м.Бар 
 

КОСТАШЕНКА 
Валентина Миколайовича 

- учителя Трибузівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Піщанського району 
 

КОТЛУША 
Анатолія Миколайовича 

- завідувача відділення Барської центральної 
районної лікарні 
 

КРАВЧЕНКА 
Валерія Володимировича 

- Вінницько-Хутірського сільського голову, 
Вінницький район 
 

КРИВЕНКА 
Івана Івановича 

- директора державного навчального закладу 
"Гущинецьке вище професійне училище",  
Калинівський район 
 

КРИВОГО 
Валерія Івановича 

 

- приватного підприємця, Літинський район 

КРИЖАНІВСЬКОГО 
Миколу Миколайовича 

 

- пенсіонера, Могилів-Подільський район 

КРИМЧЕНКА 
Юрія Володимировича 

- військового коменданта комендатури 
військових сполучень залізничної дільниці 
та станції Козятин 
 

КРУЧЕНЮКА 
Олександра Васильовича 

 

- директора підприємства "Агролад-П", 
Хмільницький район 

КУЛИНЯКА 
Ігоря Михайловича 

- члена правління Вінницького обласного 
об’єднання "Інваліди Чорнобиля" 
 

КУРКОВА 
Георгія Володимировича 

- головного диригента, художнього 
керівника Академічного камерного 
оркестру "Арката" Вінницької обласної 
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філармонії 
 

КУЧЕРА 
Олександра Григоровича 

 

- голову сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Прогрес",         
Піщанський район 

ЛАЗАРЕНКО 
Наталію Іванівну 

- ректора Вінницького державного 
педагогічного університету імені Михайла 
Коцюбинського 
 

ЛИСИЦЮ 
Никифора Олексійовича  

- керівника прес-центру Спілки учасників 
бойових дій в Афганістані м. Вінниці 
 

ЛІСОВОГО 
Олексія Платоновича 

- голову фермерського господарства 
“Дружба-Л”,  Погребищенський район 
 

ЛІЦЬКОГО 
Василя Олексійовича 

- директора Стрижавського дитячого 
будинку-інтернату 
 

ЛУЦЕНКО 
Наталію Дмитрівну 

- директора департаменту Вінницької 
міської ради 
 

МАЗУРА 
Володимира Петровича 

- начальника відділу Вінницької районної 
державної адміністрації 
 

МАЗУР 
Людмилу Костянтинівну 

  

- директора Вінницького державного центру 
естетичного виховання учнів професійно-
технічних навчальних закладів 
 

МАКСИМЕНКА 
Сергія Сергійовича 

- завідувача відділення, лікаря Тульчинської 
центральної районної лікарні 
 

МАЛІНОЧКУ 
Юрія Миколайовича 

- Сподахівського сільського голову, 
Немирівський район 
 

МАРЧЕНКОВУ 
Марію  Борисівну 

 

- матір-виховательку дитячого будинку 
сімейного типу, Бершадський район 
 

МАСИРУ 
Романа Ярославовича 

- благочинного Козятинського району 
Вінницької єпархії Української 
православної церкви Київського 
патріархату, депутата Козятинської міської 
ради сьомого скликання 
 

МЕЗЕНЕВА 
Віктора Леонідовича 

- майстра зміни товариства "Барлінек-
Інвест", м.Вінниця 
 

МЕЛЬНИКА 
Василя Семеновича 

 

- ветерана праці, Козятинський район 
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МЕЛЬНИК 
Людмилу Семенівну 

- директора Немирівського районного 
центру зайнятості 
 

МЕЛЬНИЧУКА 

Івана Івановича 

- народного депутата України 

 

 
МИХАЙЛОВСЬКОГО 

Віктора Євгенійовича 
- заступника голови фермерського 

господарства "Велес Віта", 
Мурованокуриловецький район 
 

МОСТОВОГО 
Юрія Михайловича 

- професора, завідувача кафедри 
Вінницького національного медичного 
університету імені М.І.Пирогова 
 

МРИЩУКА 
Володимира Сергійовича 

- лікаря Вінницької обласної дитячої 
клінічної лікарні 
 

НАГРЕБЕЦЬКОГО 
Анатолія Никифоровича 

- пенсіонера, краєзнавця, Шаргородський 
район 
 

НИСКОКЛОН 
Катерину Михайлівну 

- пенсіонера, члена Вінницького обласного 
товариства політв’язнів, репресованих та їх 
дітей 
 

ОХРІМЕНКА 
Юрія Степановича 

- голову фермерського господарства, 
Немирівський район 
 

ПАЧЕВСЬКОГО 
Анатолія Мартиновича 

- директора підприємства "Радівське" по 
виробництву сільськогосподарської 
продукції, Калинівський район 
 

ПАШКОВСЬКОГО 
Олега Леонідовича 

- члена громадської організації "Учасники 
АТО та бойових дій "Патріот Вітчизни", 
м.Вінниця 
 

ПІЩИКА 
Олександра Володимировича 

- заступника генерального директора 
товариства "Вінницябуд" 
 

ПЛАХОТНЮКА  
Івана Леонтійовича 

 

- керуючого сільськогосподарською 
дільницею "Джугастра" акціонерного 
товариства "Продовольча компанія 
"Поділля", Крижопільський район 
 

ПОВИДАЛА 
Максима Васильовича 

- сторожа Верхівського 
сільськогосподарського коледжу 
Вінницького національного аграрного 
університету, Тростянецький район 
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ПОПОВУ 
Ларису Віталіївну 

- директора департаменту Вінницької 
міської ради 
 

ПРОКОПЕНКА 
Віктора Володимировича 

- начальника відділу Теплицької районної 
державної адміністрації 
 

ПРУССА  
Валерія Валентиновича 

- провідного майстра сцени Вінницького 
обласного українського академічного 
музично-драматичного театру                      
імені М.Садовського 
 

ПУДОВА 
Юрія Павловича 

- члена ради Вінницької міськрайонної 
громадської організації інвалідів 
Чорнобильської катастрофи "Асоціація 
жертв Чорнобиля" 
 

РЕП’ЯХА 
Анатолія Григоровича 

- директора санаторію "Поділля", 
м.Хмільник 
 

РИБАКА 

Миколу Миколайовича 

- заступника голови Спілки ветеранів війни 

в Афганістані м.Хмільника та 

Хмільницького району 

 

РИЧКОВА 

Миколу Леонідовича 

- начальника відділу Гайсинської районної 

державної адміністрації 

 

РОЗНЮКА 

Олександра Івановича 

- учителя Демківської середньої 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів, 

Тростянецький район 

 

РОМАНОВИЧА 

Андрія Вікторовича 

- директора державного підприємства 

"Іллінецьке лісове господарство" 

Вінницького обласного управління 

лісового та мисливського господарства 

 

РУДНИК 

Ольгу Григорівну 

- голову сільської первинної ветеранської 

організації с.Паріївка, Іллінецький район 

 

РЯБОКОНЯ 

Василя Андрійовича   

- вчителя Юрківської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів, Тульчинський район 

 

САВЧУКА 

Миколу Олександровича 

- директора загальноосвітньої школи  

І–ІІІ ступенів № 4, м.Бар 

 

САГАЙДУ 

Віктора Івановича 

- директора товариства "Агродім-Іва", 

Козятинський район 

 



9 
 

САДИЧА 

Віктора Васильовича 

 

- військового пенсіонера, м.Вінниця 

СЛОБОДЯНЮКА 

Віктора Миколайовича 

- голову Козятинської районної ради 

 

СЛОБОДЯНЮКА 

Михайла Васильовича 

- заступника голови Могилів-Подільської 

районної ради 

 

СМІШНОГО 

Романа Вікторовича 

- голову громадської організації 

"Вінницький союз учасників АТО" 

 

СПОРИША 

Івана Дмитровича 

 

- народного депутата України 

СТАСЮК 

Ларису Федорівну 

- члена Асоціації пенсіонерів "Поділля",  

м.Вінниця 

 

СТЕПАНКА 

Віктора Васильовича 

- учасника антитерористичної операції, 

начальника 8-х курсів перепідготовки та 

підвищення кваліфікації лікарів 

 
СТЕПАНЮК 

Віру Анатоліївну 
- учителя навчально-виховного комплексу 

"Загальноосвітня школа І–ІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад",                             
с.Пагурці, Хмільницький район 
 

ТАМТУРУ  
Анатолія Васильовича 

- завідувача Сутисківського історичного 
народного музею "Слава", Тиврівський 
район 
 

ТАРАСЮКА 
Василя Андрійовича 

 

- директора товариства "Україна-Т",                   
смт Тростянець 
 

ХМЕЛЬОВСЬКОГО 
Степана Андрійовича 

- засновника товариства "Діброва", голову 
ради сільськогосподарських 
товаровиробників Шаргородського району  
 

ХОМЯКА 
Віктора Петровича 

- члена громадської організації "Учасники 
АТО та бойових дій в Україні "Патріот 
Вітчизни" 
 

ЧЕКАШКІНА 
Миколу Івановича 

- начальника цеху акціонерного товариства 
"Вінницький олійножировий комбінат" 
 

ЧЕРВОНЧУКА 
Андрія Володимировича 

- водія цеху філії "Внутрішньогосподарський 
комплекс по виробництву кормів" 
товариства "Вінницька птахофабрика" 
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ШАЙДЮКА  
Сергія Васильовича 

 

- директора приватного акціонерного 
товариства "Ладижинський РМЗ" 
 
 

ШВЕЦЬКОГО 
Григорія Васильовича 

- члена Вінницької обласної організації 
Всеукраїнської громадської організації 
інвалідів Чорнобильської катастрофи 
"Чорнобиль-Єдність" 
 

ШЕВЧЕНКА 
Євгена Михайловича 

- пенсіонера, голову громадської організації 
"Комітет ветеранів ядерних випробувань і 
військових навчань із застосуванням 
атомної зброї Вінницької області" 
 

ШЕСТОПАЛА 
Василя Арефовича 

- Степаського сільського голову, 
Гайсинський район 
 

ШИБІНСЬКОГО 
Сергія Володимировича 

- начальника відділу апарату Могилів-
Подільської районної державної 
адміністрації 
 

ШИДЛОВСЬКОГО 

Сергія Івановича 

 

- опікуна дитячого будинку сімейного типу, 

механізатора виробничого кооперативу 

агрокооперативу приватних пайовиків 

"Золота нива", с.Балабанівка, Оратівський 

район 

 

ШМІГЕЛЯ 

Віктора Борисовича 

- депутата Вінницької районної ради 

 

 

ШОСТАЦЬКОГО 

Володимира Івановича 

(СИМЕОНА) 

 

- керуючого Вінницькою єпархією 

Української православної церкви, 

митрополита Вінницького і Барського 

 

 

по Волинській області 

 

БЕЛЬСЬКУ 

Надію Іванівну 

- завідувача Нововолинського дошкільного 

навчального закладу № 6 Нововолинської 

міської ради  

 

БОРОВСЬКУ 

Надію Іванівну 

- члена національної збірної команди 

України з легкої атлетики, ученицю 

Волинської обласної школи вищої 

спортивної майстерності, м.Луцьк 

 

БРИЧКУ - директора загальноосвітньої школи  
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Анатолія Микитовича І–ІІ ступенів с.Старосілля, Маневицький 

район 

 

 

ВАСАГУ 

Миколу Степановича 

 

- приватного підприємця, Маневицький 

район 

 

ВЛАСЮКА 

Анатолія Федоровича 

- головного інженера товариства "Волинь 

Нова", Локачинський район 

 

ВОЙЧАКА 

Ігоря Степановича 

 

- завідувача виробничої бази № 2 товариства 

"Житлобуд-2", м.Луцьк 

 

ГАНАЙЧУКА 

Анатолія Йосиповича 

- завідувача дошкільного навчального 

закладу с.Мокрець, Турійський район  

 

ГЕРЕЗ 

Раїсу Іванівну 

- начальника управління Старовижівської 

районної державної адміністрації 

 
ГІНАЙЛА 

Миколу Архиповича 

- голову правління Володимир-Волинського 
міського благодійного фонду "Матері Божої 
неустанної помочі", священика Волинської 
єпархії Української православної церкви 
Київського патріархату, митрофорного 
протоієрея, учасника антитерористичної 
операції  
 

ГЛИНЮКА 
Володимира Філімоновича 

- керівника фермерського господарства, 
Рожищенський район 
 

ГУБСЬКУ 
Оксану Пилипівну 

- заступника головного лікаря Горохівської 
центральної районної лікарні 
 

ГУЛЯ 
Ігоря Федоровича 

- слюсаря акціонерного товариства "Ратнівське 
РТП", учасника антитерористичної операції  
 

ГУРКА 
Володимира Григоровича 

- директора Любомльського товариства 
"Будівельник" 
 

ДАНИЛЮКА 
Володимира Васильовича 

- директора державного підприємства 
"Ковельське лісове господарство"  
 

ДІДИЦЬКОГО 
Володимира Анатолійовича 

- виконроба акціонерного товариства 
"Луцьксантехмонтаж № 536" 
 

ДОРОЩУК 
Галину Василівну 

- керівника народного аматорського 
фольклорного колективу "Горлиця" 
районного дому "Просвіта" 
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ДУДИЧА 

Михайла Володимировича 
- завідувача відділення Володимир-

Волинського територіального медичного 
об’єднання 
 

ЄФІМОВУ 
Тетяну Михайлівну 

- голову правління Камінь-Каширської 
райспоживспілки 
 

ЗАБЛОЦЬКОГО 
Бориса Антоновича 

- лікаря Камінь-Каширської центральної 
районної лікарні 
 

ЗАНЮК 
Валентину Антонівну 

 

- завідувача дошкільного навчального 
закладу № 2 "Дзвіночок", м.Камінь-
Каширський 
 

ЗІНЧУК 
Тетяну Василівну 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Вежа", Ковельський район 
 

ЗІНЬЧУКА 
Віталія Федоровича 

- керівника народного аматорського 
ансамблю "Награш", викладача Ковельської 
школи мистецтв 
 

КАМІНСЬКОГО  
Василя Федоровича 

- директора загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів, 
с.Галина Воля, Старовижівський район 
 

КАСАРДУ 
Валентину Іванівну 

- директора комунального закладу "Санаторій 
матері і дитини "Пролісок", Ківерцівський 
район 
 

КОВАЛЬЧУК 
Олесю Григорівну 

- ветерана праці, громадського діяча, 
Ківерцівський район 
 

КОЗАЧУК 
Олену Анатоліївну 

- керівника зразкового ансамблю танцю 
"Волиняночка" комунального закладу 
"Палац культури міста Луцька" 
 

КОРЕНЧУКА 
Миколу Якимовича 

- директора територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Ківерцівського району 
 

КОСТЮК 
Світлану Степанівну 

- учителя загальноосвітньої школи  
І–ІІ ступенів, с.Будятичі, Іваничівський 
район 
 

КРОТАЧ 
Оксану Святославівну 

- учителя Володимир-Волинського 
навчально-виховного комплексу № 3 – 
ліцею 
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КУЦИКА 
Романа Ярославовича 

- лікаря Луцької центральної районної 
лікарні 
 

КУШНІРА 
Олега Григоровича 

- ветерана праці, громадського активіста, 
с.Війниця, Локачинський район 

КУШНІРУКА 
Ростислава Григоровича 

 

- пенсіонера, ветерана праці, с.Маяки, 
Луцький район 

ЛИСА 
Романа Миколайовича 

- директора Ковельського міського центру 
"Спорт для всіх" 
 

ЛІТВИНОВИЧА 
Сергія Миколайовича 

 

- голову громадської організації "Ковельська 
міськрайонна спілка учасників АТО", 
машиніста відокремленого підрозділу 
"Ковельська дистанція колії" державного 
територіально-галузевого об’єднання 
"Львівська залізниця" 
 

ЛОНЮК 
Людмилу Віталіївну 

- голову Волинського обласного 
благодійного фонду "Дитяча місія. Україна" 
 

МАРТИНЮКА 
Петра Пилиповича 

- станичного Володимир-Волинської 
міськрайонної організації Братства 
ветеранів ОУН-УПА Волинського краю 
імені полковника Клима Савура 
 

МАЦЯЛКУ 
Василя Івановича 

- директора загальноосвітньої школи  
І–ІІІ ступенів, с.Гірка Полонка, Луцький 
район  
 

МЕЛЬНИКА 
Валерія Степановича 

- члена Національної спілки журналістів та 
Національної спілки краєзнавців України, 
журналіста, м.Луцьк 
 

МІСЮРУ 
Олену Володимирівну 

 

- підприємця, громадського активіста,           
м.Ковель 
 

МОРОЗА 
Віктора Васильовича 

- головного лікаря Нововолинської 
центральної міської лікарні  
 

НАЗАРЕВИЧ 
Ларису Адамівну 

 

- керівника зразкового дитячого 
танцювального колективу "Хуторянка" 
Головненської загальноосвітньої школи 
І–ІІІ ступенів, Любомльський район 
 

ОБШТИРА 
Олександра Віталійовича 

- директора товариства "Порицьке", с.Старий 
Порицьк, Іваничівський район  
 

ОЛАСЮКА 
Степана Адамовича 

- ветерана праці, пенсіонера, смт Любешів    
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ПАЦЕРУКА 

Григорія Григоровича 
- слюсаря-ремонтника служби 

відокремленого підрозділу "Шахта № 9 
"Нововолинська" державного підприємства 
"Волиньвугілля" 
 

ПОНУ 
Івана Федоровича 

- заступника голови Нововолинської міської 
організації Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів "Злагода" 
 

РИЗВАНЮК 
Любов Василівну 

- балетмейстера Ковельського палацу 
учнівської молоді імені Івана Франка 
 

РІВЦЯ 
Товія Михайловича 

- художнього керівника академічного 
камерного оркестру "Кантабіле" 
Волинської обласної філармонії 
 

САВЧУКА 
Віктора Євгеновича 

- директора комунального закладу "Луцька 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів №3 
Луцької міської ради" 
 

СЕБІЯ 
Дмитра Олексійовича 

- голову фермерського господарства  
 
 

СИДОРА 
Андрія Петровича 

- митрофорного протоієрея – декана 
Горохівського благочиння Волинської 
єпархії Української православної церкви 
Київського патріархату, настоятеля Свято-
Вознесенського храму м.Горохів 
 

СМОКОВИЧ 
Єфросинію Луківну 

- ветерана праці, смт Любешів 
 
 

ТИМЧИШИНА 
Ярослава Івановича 

- голову фермерського господарства, 
с.Галинівка, Володимир-Волинський  
район 
 

ТКАЧУК 
Марію Іванівну 

- станичну Луцької міської організації 
Братства ветеранів ОУН-УПА Волинського 
краю імені полковника Клима Савура 
 

ФЕДОРЧУКА 
Юрія Григоровича 

- Карпилівського сільського голову, 
Ківерцівський район  
 

ФРАНЧУКА 
Зоряна Васильовича 

- слюсаря-ремонтника дільниці 
каналізаційних мереж підприємства 
"Нововолинськводоканал" житлово-
комунального об’єднання Нововолинської 
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міської ради 
 

ЦАРУКА 
Ярослава Васильовича 
 

- ветерана праці, м.Володимир-Волинський 
 

ЧЕРЕН 
Ольгу Миколаївну 

- голову Турійської районної ради 
Волинської області 
 

ШВЕДА 
Ігоря Івановича 

- ветерана праці, м.Камінь-Каширський 
 
 

ШУМА 
Володимира Антоновича 

- підприємця, смт Шацьк 
 
 

ЯКОВЛЄВУ 
Марію Василівну 

 

- майстра цеху державного підприємства 
"Маневицьке лісове господарство" 
 

ЯЦЮКА 
Миколу Степановича 

- Рудко-Козинського сільського голову, 
Рожищенський район 
 

 
по Дніпропетровській області 

 
АНДРУСЕНКО-ЯКОТЮК  

Дар’ю Олександрівну 
- волонтера 

 
 

АНТОНЮКА  
Сергія Михайловича 

- старшого калібрувальника цеху 
акціонерного товариства "ЄВРАЗ 
Дніпровський металургійний завод"  
 

БАЙДАЧНОГО 
Віктора Сергійовича 

- координатора Єдиного вікна з земельних 
питань для учасників АТО при Дніпропетровській 
обласній державній адміністрації 
 

БЄЛІКА 
Віталія Павловича 

- директора державного підприємства  
"Кривбасшахтозакриття" 

 

БІЛОУСОВА  
Андрія Леонідовича 

- Кам’янського міського голову  
 

 

 

БУЙВОЛА 
Миколу Михайловича 

- голову первинної ветеранської організації 
Васильківської районної державної 
адміністрації, члена районної ради 
ветеранів 

БУЛАВІНА 
Сергія Миколайовича 

- голову фермерського господарства "Оріль", 
Дніпропетровський район 
 

БУТЕНКА - приватного підприємця  
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Геннадія Вікторовича 

ВЛАДИМИРОВУ 
Ольгу Володимирівну 

- генерального директора товариства 
"Телекомпанія "Приват ТБ Дніпро" 
 

ГАВРИЛОВА 
Івана Миколайовича 

- професора кафедри Придніпровської 
державної академії будівництва та 
архітектури, м.Дніпро 

ГАЛЕЦЬКОГО  
Юрія Сергійовича 

- голову обласної дитячої громадської 
організації "Асоціація дніпровських скаутів 
"Скіф" 
 

ГАРМАШ 
Світлану Миколаївну 

- учителя комунального навчального закладу 
"Хіміко-екологічний ліцей" 
Дніпропетровської міської ради 

ГАРЬКАВУ 
Тетяну Анатоліївну  

- викладача-методиста обласного 
комунального вищого навчального закладу 
"Дніпропетровський театрально-художній 
коледж" 

ГАРЯЖУ 
Олега Івановича 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Кондитерська фабрика "А.В.К.",          
м.Дніпро 

ГРИЦАЙ 
Ірину Олегівну  

- доцента кафедри Дніпропетровського 
державного університету внутрішніх справ, 
члена правління Дніпропетровської 
громадської організації "Асоціація 
українських правників" 
 

ГОВОРУШКО  
Світлану Анатоліївну 

- керуючого справами виконавчого  
комітету Центральної районної у місті 
Дніпрі ради 
 

ГОЛУБ 
Валентину Володимирівну 

- головного економіста дочірнього 
підприємства "Агрофірма Мрія", 
Новомосковський район 
 

ГОЛУБ’ЯТНИКОВА 
Олега Борисовича 

- прохідника виробничого структурного 
підрозділу "Шахтоуправління імені Героїв 
Космосу" акціонерного товариства "ДТЕК 
Павлоградвугілля" 
 

ГРИШИНА 
Вячеслава Івановича 

- завідувача відділення комунального закладу 
"Дніпропетровська обласна клінічна  
лікарня імені І.І.Мечникова" 
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ГУДИМ  

Тетяну Анатоліївну 
- директора комунального позашкільного 

навчального закладу "Палац творчості дітей 
та юнацтва" Дніпропетровської міської ради 
 

ДАРОВСЬКИХ 
Костянтина Володимировича 

 

- бригадира цеху товариства “ІНТЕРПАЙП 
НІКО ТЬЮБ” 
 

ДЕГТЯРЬОВА 
Олександра Вікторовича 

- генерального директора – генерального 
конструктора державного підприємства 
"Конструкторське бюро "Південне" 
імені М.К.Янгеля 
 

ДУБИНУ  
Світлану Григорівну 

- директора Палацу культури "Металург" 
акціонерного товариства "Інтерпайп 
Нижньодніпровський трубопрокатний 
завод", м.Дніпро 
 

ДУГІНА 
Олександра Петровича 

- начальника відділу Павлоградської міської 
ради 
 

ДУКА  
Юрія Михайловича 

- завідувача амбулаторії загальної практики – 
сімейної медицини № 1, лікаря загальної 
практики – сімейного лікаря комунального 
закладу "Дніпропетровський центр 
первинної медико-санітарної допомоги № 5" 
 

ЖУКОВСЬКОГО 
Мирослава Петровича 

- заступника директора Нікопольського 
краєзнавчого музею  
 

ЗГАМУ  
Тамару Петрівну 

- методиста управління Кам’янської міської 
ради 
 

ЗЕМЕНКОВУ 
Марину Олегівну  

- керівника групи департаменту 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 
 

ЗЄЛЄНІНУ 
Ольгу Олегівну 

- заступника головного лікаря комунального 
закладу "Дніпропетровська центральна 
районна лікарня" Дніпропетровської 
обласної ради 
 

ЗІНКЕВИЧА  
Олега Анатолійовича  

(СИМЕОНА) 
 

- єпископа, керуючого Дніпропетровською 
єпархією Української православної церкви 
Київського патріархату 
 

ЗМІЄНКА  - директора комунального закладу 
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Олександра Леонідовича 
 

"Верхньодніпровський дитячий  
будинок-інтернат № 1" Дніпропетровської 
обласної ради" 
 
 

ЗОЦА 
Олексія Івановича 

- пенсіонера, голову Межівської районної  
ради у 1998–2010 роках 
 

ІВАЩЕНКА 
Сергія Анатолійовича 

 

- директора товариства спеціалізованого 
підприємства "Ліфтреммонтаж Дніпро" 
 

ІЩЕНКА 
Сергія Миколайовича 

- виконуючого обов’язки директора 
комунального підприємства "Чисте місто" 
Жовтоводської міської ради 
 

КАЗАКОВА 
Андрія Михайловича 

- лікаря відділення комунального закладу 
"Першотравенська центральна міська 
лікарня" Дніпропетровської обласної ради 
 

КАЛИМАНА 
Олександра Миколайовича 

- голову фермерського господарства "Олімп", 
Петропавлівський район 
 

КАМУЗА 
Сергія Олексійовича 

- директора комунального  
підприємства "Магдалинівське 
водопровідно-каналізаційне господарство" 
 

КАТЬКІНА  
Валерія Євгенійовича 

 

- заступника голови правління акціонерного 
товариства "Криворіжіндустрбуд", учасника 
антитерористичної операції  
 

КЕБАЛА 
Сергія Юрійовича 

- начальника структурного підрозділу 
"Синельниківське пасажирське вагонне 
депо" регіональної філії "Придніпровська 
залізниця"  
 

КИТАЙГОРУ 
Сергія Миколайовича 

- начальника відділу Царичанської районної 
державної адміністрації  
 

КОВАЛЬСЬКОГО 
Романа Степановича  

- директора товариства "Агрофірма "НІБАС",  
Петропавлівський район 
 

КОНДРАШЕВСЬКОГО 
Олега Дмитровича 

- директора комунального закладу 
"Дніпропетровський геріатричний 
пансіонат" Дніпропетровської  обласної ради  
 

КОРДИША 
Дмитра Євгеновича 

- директора комунального підприємства 
"Дніпроводоканал" Дніпропетровської  
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міської ради 
 

КОЧЕТОВА 
Анатолія Павловича 

- провідного інспектора відділу управління 
Дніпропетровської обласної державної 
адміністрації 
 

КРИВОРОТЕНКО 
Ольгу Григорівну 

- учителя комунального закладу Ганнівського  
навчально-виховного комплексу "Середня 
загальноосвітня школа – дошкільний 
навчальний заклад" Верхньодніпровської 
районної ради 
 

КРІЧКЕВИЧА 
Юрія Васильовича 

- директора комунального закладу 
"Підгородненська середня загальноосвітня 
школа № 3" 
 

КУРІЛОВУ 
Аллу Федорівну 

- завідувача амбулаторії загальної  
практики – сімейної медицини № 3,  
лікаря комунального закладу 
"Дніпропетровський центр первинної 
медико-санітарної допомоги № 4" 
 

ЛУК’ЯНЕЦЬ 
Людмилу Петрівну 

- директора комунального закладу освіти 
"Навчально-виховний комплекс № 36 
"Спеціалізована середня загальноосвітня 
школа техніко-економічного профілю – 
дошкільний навчальний заклад" 
Дніпропетровської міської ради 
 

ЛУК’ЯНОВА 
Аліма Миколайовича 

- голову селянського (фермерського)  
господарства "Максим", Васильківський 
район 
 

МАЖАРУ 
Олега Миколайовича 

- лікаря відділення комунального закладу 
"Дніпропетровське клінічне об’єднання 
швидкої медичної допомоги" 
Дніпропетровської обласної ради 
 

МАЗАНА 
Юрія Васильовича 

- директора товариства "Агрофірма 
Орільська", Новомосковський район 
 

МАНАЄНКОВУ 
Юлію Вікторівну 

- директора департаменту Кам’янської міської 
ради 
 

МАРУСОВА  
Олександра Вікторовича 

- начальника комунального закладу освіти 
"Ліцей з посиленою військово-фізичною 
підготовкою" Дніпропетровської міської ради
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МАШИНА 
Олександра Михайловича 

- завідувача відділення комунального закладу 
"Дніпропетровська обласна клінічна лікарня 
імені І.І.Мечникова" 
  
 

МОЛОКОВА 

Віктора Івановича 

 

- пенсіонера, смт Юр’ївка 

ПЕНСЬКОГО 

Олександра Михайловича 

- заступника начальника управління 

державного підприємства "Виробниче 

об’єднання "Південний машинобудівний 

завод імені О.М.Макарова" 

 

ПЕРЕЯСЛАВЦЯ  

Василя Васильовича 

- ветерана Другої світової війни,  

Томаківський район 

 

ПЕТРИКОВСЬКОГО 

Остапа Федоровича 

- директора товариства "Нива ПГК",  

Межівський район 

 

ПЕТРОВУ  

Тетяну Владиславівну 

- директора комунального позашкільного 

мистецького навчального закладу  

"Криворізька міська музична школа № 2" 

 

ПЕТРОВСЬКУ 

Любов Степанівну 

- заступника директора департаменту 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

ПИШОХУ 

Сергія Володимировича 

- тракториста товариства "Агрофірма "Обрій", 

Покровський район 

 

ПІЛЬТІЄНКА 

Михайла Яковича 

- заступника директора фермерського 

господарства "МЮД", Юр’ївський район 

 

ПОГРІБНУ  

Неллю Сергіївну 

- директора Криворізького гуманітарно-

технічного ліцею № 129 Криворізької 

міської ради  

 

ПОЛЯНСЬКОГО  

Андрія Івановича 

- голову фермерського господарства 

"Поляна", Широківський район 

 

ПОГОРЕЛОГО  

Івана Сергійовича 

- головного спеціаліста відділу управління 

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

ПОПОВИЧ - головного редактора Магдалинівської 
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Наталію Олексіївну районної громадсько-політичної газети 

"Наше життя" 

 

 

 
ПОРЕМЧУК 

Валентину Василівну 
- начальника управління Апостолівської 

районної державної адміністрації 
 

ПРОКОПЕНКА 
Леоніда Львовича 

- директора комунального підприємства 
"Науково-редакційний центр обласної 
редколегії по підготовці й виданню тому 
серії книг "Реабілітовані історією" 
 

ПРУДИЧА 
Сергія Миколайовича 

- голову фермерського господарства  
"Скорпіон-5", Софіївський район 
 

РАТУШНОГО 
Володимира Петровича 

- директора сільськогосподарського  
товариства "Гончарове", Софіївський район 
 

РАХМАТОВА 
Олександра Зіядуллайовича  

- учителя комунального закладу освіти 
"Райпільська середня загальноосвітня школа 
I–III ступенів", Межівський район  
 

РОВНУ 
Валентину Дмитрівну 

- начальника управління – служби у справах 
дітей Шевченківської районної у місті 
Дніпрі ради 
 

РОЖКОВУ 
Тетяну Євгенівну 

- головного спеціаліста відділу управління 
Дніпропетровської  обласної державної 
адміністрації 
 

РОМАНОВА 
Владислава Євгеновича 

- директора Східноукраїнського 
представництва Міжнародного фонду 
"Відродження" 
 

РОМАНОВСЬКУ 
Наталію Іллівну 

- начальника управління виконкому 
Криворізької міської ради 
 

РОМАНОВСЬКУ 
Тетяну Вікторівну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Дніпропетровської  
обласної державної адміністрації 
 

САРАНЧУ 
Кирила Петровича 

- голову фермерського (селянського) 
господарства "Золотий ранок",  
Криничанський район 
 

СЕЛЮТУ  
Неонілу Василівну 

- директора комунального позашкільного 
навчального закладу "Центр спорту для 
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дітей, юнацтва та молоді "Олімп", м.Кривий Ріг 
 

СЕМЕНЕНКА  

Григорія Степановича 

- директора товариства "Світанок",  

Томаківський район 

 

СЕМЕНЧУ 

Валентину Олександрівну 

- начальника управління Пенсійного фонду 

України в Царичанському районі 
 
 

СЕРГІЄНКА 

Федора Герасимовича 

- генерального директора товариства "Маяк", 

Покровський район 

 

СЕРЕДНЮ 

Валентину Григорівну 

- начальника управління департаменту  

Дніпропетровської обласної державної 

адміністрації 

 

СІДЕНКО  

Тетяну Анатоліївну 

- члена правління Дніпропетровської обласної 

організації Національної спілки журналістів 

України, заступника головного редактора 

обласної суспільно-політичної газети   

"Вісті Придніпров’я" 

 

СІНЧУКА 

Олега Миколайовича 

- завідувача кафедри державного вищого 

навчального закладу "Криворізький 

національний університет" 

 

СЛОБОДУ  

Валентину Володимирівну 

- директора комунального закладу культури 

"Дніпропетровський будинок мистецтв" 

Дніпропетровської міської ради 

 

СМІРНОВА 

Віктора Ігоровича 

- начальника державного міжрайонного 

підприємства водопровідно-каналізаційного 

господарства "Дніпро – Західний Донбас" 

 

СУДОПЛАТОВУ 

Тетяну Дмитрівну  

- начальника  житлово-ремонтної 

експлуатаційної контори комунального 

підприємства "Тернівське  

житлово-комунальне підприємство" 

 

СУСЛОВИЧА 

Сергія Володимировича 

 

- начальника комунального підприємства 

"Експлуатаційна технічна служба" 

Підгородненської міської ради 

 
ТАБАЧНЮКА 

Василя Миколайовича 
- директора Апостолівського філіалу  

товариства "Фірма "Авіас-2000" 
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ТОКАР 
Ларису Валентинівну 

 

- власного кореспондента інформаційного 
агентства "Інтерфакс-Україна"  
у м.Дніпрі 
 

ТРОЯНСЬКУ 
Ларису Георгіївну 

- директора товариства "Молочний дім", 
м.Павлоград 
 

УСОВА 
Андрія Петровича 

- голову селянського (фермерського) 
господарства "Анастасія", Синельниківський 
район 
 

УТЕШЕВА  
Олексія Валерійовича 

- директора акціонерного товариства "Оріль-
Лідер", Петриківський район 
 

ФЕДОРЕНКО 
Людмилу Афанасіївну 

- спеціаліста Криворізького районого відділу 
освіти Криворізької районної державної 
адміністрації 
 

ФУРМАНА 
Миколу Миколайовича 

- голову громадської організації "Ветеранів 
АТО і учасників бойових дій 
Синельниківщини" 
 

ХИТРИКА 
Олександра Львовича 

- директора комунального закладу 
"Дніпропетровська обласна дитяча клінічна 
лікарня" Дніпропетровської обласної ради 
 

ХЛЄБНІКОВА 
Володимира Михайловича 

- лікаря відділення комунального закладу 
"Марганецька центральна міська лікарня"  
Дніпропетровської обласної ради" 
 

ХОЛОДНУ 
Валентину Миколаївну 

- начальника управління Магдалинівської 
районної державної адміністрації  
 

ХОМЧУКА  
Юрія Анатолійовича 

- машиніста екскаватора Ганнівського  
кар’єру акціонерного товариства "Північний 
гірничо-збагачувальний комбінат" 
 

ЧЕБАНОВА 
Костянтина Олеговича 

- головного лікаря комунального закладу 
"Дніпропетровська міська багатопрофільна 
клінічна лікарня № 4"  Дніпропетровської 
обласної ради 
 

ЧЕРЕДНИЧЕНКА 
Олександра Максимовича 

- члена Дніпропетровського обласного  
товариства політичних в’язнів і репресованих 
 

ШАПОВАЛА 
Анатолія Михайловича 

- директора комунального закладу  
культури "Павлоградський районний 
культурно-дозвільницький центр" 
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по Донецькій області 

Дніпропетровської області   
 

ШАПОВАЛОВА 
Геннадія Анатолійовича 

- голову Металургійної районної ради міста 
Кривий Ріг 
 
 

ШАПОВАЛОВУ 
Емму Олексіївну 

- голову Новомосковської міської  
організації Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Т.Г.Шевченка 
 

ШВАЙГЕРТ  
Наталію Іванівну 

- завідувача комунального закладу  
"Дошкільний навчальний заклад  
(ясла-садок) № 3 "Планета дитинства" 
Дніпродзержинської міської ради 
 

ШЕВЦОВУ 
Олену Юріївну 

- заступника начальника відділу  
управління Дніпропетровської  обласної 
державної адміністрації 
 

ШЕВЧЕНКО 
Ларису Олегівну 

- фізичну особу – підприємця,  
голову благодійного фонду "Громада 
П’ятихатщини"  
 

ШИЛО 
Світлану Михайлівну 

- лікаря загальної практики – сімейного  
лікаря Божедарівської лікарської  
амбулаторії загальної практики – сімейної 
медицини комунального закладу охорони 
здоров’я "Криничанський центр  
первинної медико-санітарної допомоги" 
Криничанського району 
 

ШУВАЄВА 
Сергія Павловича 

 

- голову правління акціонерного  
товариства "Орджонікідзевський  
гірничо-збагачувальний комбінат" 
 

ШУМАНН 
Олександру Несторівну 

(Степовичку Лесю)  
 

- провідного фахівця Центру культури 
української мови імені О.Гончара 
Національного гірничого університету 
 

ЯКОВЕНКА  
Володимира Івановича 

- головного лікаря державного закладу 
"Спеціалізована багатопрофільна  
лікарня № 1 Міністерства охорони здоров’я 
України" 
 

ЯРЕМКА 
Степана Івановича 

- директора  фірми "Січ", Солонянський 
район 
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АБАКУМОВА  

Олексія Савелійовича  

- директора комунального закладу 

спортивно-оздоровчого профілю "Центр 

фізичного здоров’я населення "Спорт для 

всіх" Бахмутської міської ради 

 

АНДРІЯНОВА  

Михайла Вікторовича  

- заступника головного лікаря комунального 

лікувально-профілактичного закладу 

"Міська клінічна лікарня м.Слов’янська" 

 

БІНАТ  

Марію Миколаївну  

- головного лікаря комунального закладу 

охорони здоров’я "Великоновосілківський 

районний центр первинної медико-

санітарної допомоги" 

 

БУРДУН  

Світлану Іванівну  

- директора Іллічівської спеціалізованої 

школи I–III ступенів Костянтинівської 

районної ради  

 

БОНДАРЕНКО  

Наталю Олександрівну  

- начальника відділу департаменту 

Донецької обласної державної 

адміністрації 

 

БОГДАНОВА  

Олександра Васильовича 

- заступника начальника управління 

охорони, використання і відтворення 

водних біоресурсів та регулювання 

рибальства в Донецькій області 

 

БОРИСОВУ 

Людмилу Олександрівну 

- заступника директора комунальної 

установи "Обласний центр з матеріально-

технічного забезпечення закладів охорони 

здоров’я" 

 

ВЕДУТУ  

Сергія Володимировича  

- директора філії "Єлєновська" товариства 

"Агрофірма "Агротіс", Мар’їнський район 

 

ВОРОБЬЙОВА  

Валерія Олександровича  

- забійника на відбійних молотках 

відокремленого підрозділу "Шахта 

"Торецька" державного підприємства 

"Дзержинськвугілля" Міністерства 

енергетики та вугільної промисловості 

України 
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ВНУКОВУ  

Ольгу Львівну  

- начальника служби у справах дітей 

Нікольської районної державної 

адміністрації 

 

ГРОМА  

Віктора Макаровича  

- заступника директора 

Великоновосілківського районного 

культурно-оздоровчого комплексу 

 

ГАЛАГАН  

Людмилу Яківну  

- інженера акціонерного товариства 

"Торецький хлібокомбінат" 

 

ГОНЧАРОВУ  

Ольгу Іванівну  

- начальника Соледарської дільниці 

Артемівського управління по 

газопостачанню та газифікації 

 

ГОМЗІНА 

Олександра Івановича  

- директора комунального підприємства 

"Комунальник" Селидівської міської ради 

 

ГОПЦІЙ  

Вікторію Михайлівну 

- заступника директора департаменту –

начальника управління Донецької обласної 

державної адміністрації 

 

ДЕЙНЕГУ  

Тетяну Василівну  

- завідувача амбулаторії № 2 загальної 

практики – сімейної медицини, лікаря 

загальної практики – сімейного лікаря,         

м.Дружківка 

 

ДОБРЯКА 

Сергія Вікторовича  

 

- голову Ясинуватської районної державної 

адміністрації 

ДВОРНИК  

Людмилу Михайлівну  

- завідувача комунального закладу 

"Дошкільний навчальний заклад (ясла-

садок) комбінованого типу № 34 "Дельфін" 

Дружківської міської ради  

 

ЄВДОКИМОВА  

Олександра Миколайовича  

- головного інженера комунального 

підприємства "Компанія "Вода Донбасу" 

 

ЗАМОСТЬЯНІНА 

Валерія Миколайовича  

- завідувача відділення, лікаря 

Мирноградської центральної міської 

лікарні 

 

КУЛИК  

Наталію Миколаївну  

 

- приватного підприємця, м.Торецьк  
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КОБЕЦЬ  

Любов Павлівну  

- директора Новоекономічного центру 

культури та дозвілля комунального 

закладу культури "Красноармійський 

районний культурно-дозвіллєвий центр" 

 

МЕДВЕДЄВА  

Олександра Володимировича  

- військового священика оперативно-

тактичного угруповання "Донецьк" 

Синодального управління військового 

духовенства Української православної 

церкви Київського патріархату  

 

НІКІТІНУ  

Олену Анатоліївну  

 

- Сергіївського сільського голову 

НИКИТЕНКА  

Григорія Григоровича  

 

- пенсіонера, почесного громадянина міста 

Гродівська 

ОСТРЕНКО  

Оксану Володимирівну  

 

- директора Шахтарської загальноосвітньої 

школи  I–III ступенів Великоновосілківської 

районної ради Донецької області 

 

ОНИКСИМОВА  

Романа Олексійовича  

- забійника на відбійних молотках 

відокремленого підрозділу "Шахта              

імені Ф.Е.Дзержинського" державного 

підприємства "Дзержинськвугілля" 

Міністерства енергетики та вугільної 

промисловості України 

 

ОШОВСЬКУ  

Вікторію Вікторівну  

- диспетчера виробничого відділу 

державного підприємства "Артемсіль" 

 

ПОГРЕБНЯК  

Яну Олександрівну 

- начальника управління Донецької обласної 

державної адміністрації 

 

ПОПІВНЕНКА  

Сергія Федоровича  

- завідувача відділення, лікаря 

Мирноградської центральної міської 

лікарні 

 

ПАВЛЮК 

Людмилу Степанівну 

- Красногорівського сільського голову, 

Ясинуватський район 

 

ПРИЙМАЧУКА  

Сергія Івановича 

 

- директора національного природного 

парку "Святі гори" 
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РОССОХУ  
Неллі Єгорівну 

 

- начальника управління Донецької обласної 
державної адміністрації 
 

САВЕНКА  
Володимира Федоровича  

- голову Слов’янського міського об’єднання 
Всеукраїнського товариства "Просвіта" 
імені Тараса Шевченка 
 

САМОЗДРУ  
Людмилу Федорівну  

- директора Новогродівської  
загальноосвітньої школи I–III ступенів  
№ 10 імені Тараса Шевченка 
 

СТРАШИНСЬКУ  
Ірину Анатоліївну  

- завідувача комунального закладу 
"Дошкільний навчальний заклад (ясла-
садок) комбінованого типу № 2 "Оленка" 
Слов’янської міської ради  
 

ТАРАНІК  
Людмилу Іванівну  

- керівника апарату Костянтинівської 
районної державної адміністрації  
 

ТАРАНЕНКО  
Тетяну Вікторівну  

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Донецької обласної 
державної адміністрації 
 

ТОПІЛІНУ 
Зітту Іванівну  

- директора Будинку культури м.Селидове 
Селидівської міської ради  
 

УДОВИЧЕНКА  
Сергія Олександровича  

- начальника дільниці № 6 відокремленого 
підрозділу "Шахта "Стаханова" державного 
підприємства "Красноармійськвугілля" 
 

ФІЛОНЕНКО  
Любов Василівну  

- виконуючого обов’язки старости сіл Крива 
Лука, Озерне, Діброва, Каленики 
Лиманської міської ради 
 

ЧАПНІ  
Надію Степанівну 

- начальника управління Пенсійного фонду 
України в Нікольському районі  

ЧУРІКОВУ 
Галину Павлівну 

- заступника директора департаменту 
Донецької обласної державної 
адміністрації 
 

ШЕВЧЕНКА  
Федора  Анатолійовича  

- начальника служби товариства "Свято-
Іллінський машинобудівний завод" 
 

ШАПОШНИКА 
Івана Максимовича  

- інженера сільськогосподарського 
товариства імені Тараса Шевченка, 
м.Мар’їнка 
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ШУЛЬЖЕНКА  
Івана Івановича  

- начальника структурного підрозділу 
"Краснолиманська колійна машинна 
станція" регіональної філії "Донецька 
залізниця"  
 

ЯНЧУКА  
Анатолія Івановича  

- заступника директора відокремленого 
підрозділу "Шахта "Росія" державного 
підприємства "Селидіввугілля" 
 

 
по Житомирській області 

 
АНТОНЮКА 

Леоніда Олександровича 
- голову добровільної асоціації "Дзвони 

Чорнобиля", члена благодійного фонду 
"Заложники Чорнобиля", м.Житомир 
 

БАБИЦЬКОГО 
Івана Васильовича 

- Черняхівського селищного голову 
 
 

БАШЕКА 
Володимира Йосиповича 

- головного лікаря комунальної установи 
"Центральна дитяча міська лікарня",  
м.Житомир  
 

БЕРЕЗІНУ 
Лідію  Федорівну 

- головного лікаря Попільнянської 
центральної районної лікарні 
 

БЄЛЯЄВА 
Євгенія Миколайовича 

- фізичну особу-підприємця, 
м.Коростишів 
 

БІЛАН 
Ірину Степанівну 

- директора Швайківської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Бердичівської 
районної ради 
 

БІЛОШИЦЬКОГО 
Сергія Костянтиновича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Житомир 

БОЙКА  
Богдана Євгеновича 

- настоятеля Свято-Михайлівського 
кафедрального собору Української 
православної церкви Київського 
патріархату, м.Житомир  
 

БОРИЧЕВСЬКОГО 
Олександра Михайловича 

- директора Чорнорудської 
загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів, 
Ружинський район 
 

БОЧКОВСЬКОГО 
В’ячеслава Борисовича 

- учителя Олевської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 3, депутата 
Олевської міської ради 
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БУРЛАКУ 
Віталія Володимировича 

 

- директора школи юних десантників,             
м.Житомир 

БУРЛАЧЕНКО 
Євгенію Дмитрівну 

- заступника головного лікаря комунальної 
установи "Центральна районна лікарня" 
Житомирської районної ради 
 

ВАСИЛЬЧУКА  
Святослава Карповича 

- голову Житомирського обласного 
об’єднання товариства "Просвіта"            
імені Тараса Шевченка 
 

ВАСЬКЕВИЧА 

Сергія Миколайовича 

- фізичну особу-підприємця, 

м.Овруч 

 

ВЕНГЛОВСЬКУ 

Ірену Йосипівну  

 

- віце-президента Міжнародного благодійного 

фонду "Місія в Україну", м.Житомир 

 

ВИНОГРАДСЬКОГО 

Андрія Даниловича 

- фізичну особу-підприємця,  

волонтера, військового капелана, 

м.Житомир 

 

ВРУЧИНСЬКОГО 

Володимира Івановича 

- голову фермерського господарства 

"Василівське – 2005", Житомирський 

район 

 

ГАВРИЛЕНКО 

Наталію Володимирівну 

- директора Мартинівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів, Червоноармійський 

район 

 

ГАЙДАМАНЧУКА 

Віктора  Адамовича 

- директора Турчинівського професійного 

ліцею Чуднівського району 

 

ГАЛИЦЬКОГО 

Віталія Болеславовича 

- Кримоцького сільського голову, 

Радомишльський район 

 

ГАЛЬЧУК  

Валентину Дмитрівну 

- директора сільськогосподарського 

товариства "Птахівник", Новоград-

Волинський район 

 

ГЕОРГІЦУ 

Миколу Григоровича 

- лікаря Андрушівської центральної 

районної лікарні 

 

ГОЛЯКА 

Сергія Олеговича 

- учасника антитерористичної операції, 

заступника начальника відділу товариства 

"ОБІО", м.Житомир 
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ГОРШКОВУ 

Любов Василівну 

- ветерана праці, методиста Баранівського 

професійного ліцею у 2001–2014 роках  

 
ГРИНИШИНА 

Євгенія Ярославовича 
- фізичну особу-підприємця, 

м.Андрушівка  
 

ДАНИЛЕВИЧА 
Миколу Вікторовича 

- директора Любарського 
психоневрологічного інтернату 
Житомирської обласної ради 
 

ДВОРЕЦЬКОГО 
Володимира Віталійовича 

- директора Ємільчинського районного 
народного краєзнавчого музею  
 

ДЖАНХОТОВА 
Якуба Алаудиновича 

- директора товариства "Гетьман 
Самойлович-Агро", Попільнянський район 
 

ДЗЮНЯКА 
Валерія Миколайовича 

- голову Попільнянської районної спілки 
ветеранів афганської війни 
 

ДМИТРЕНКА 
Дмитра Васильовича 

- директора товариства "Тандем", 
Малинський район 
 

ДОБРОХОТОВА 
Валентина Валентиновича 

- першого заступника голови обласної 
спілки учасників та ветеранів АТО "Схід" 
 

ДЯЧЕНКО 
Юлію Олександрівну 

- директора комунального підприємства 
"Центр реєстрації" Сінгурівської сільської 
ради, Житомирський район 
 

ЄВСЕЄВУ 
Інну Миколаївну 

- заступника директора Житомирської 
спеціалізованої дитячо-юнацької спортивної 
школи олімпійського резерву з легкої 
атлетики Житомирської обласної ради 
 

ЄЛІСТРАТОВУ 
Юлію Олександрівну 

- спортсмена комунального закладу 
"Житомирська обласна школа вищої 
спортивної майстерності" Житомирської 
обласної ради 
 

ЗАРУЦЬКОГО 
Віктора Тадейовича 

 

- депутата Житомирської обласної ради 

ІВЧУКА 
Станіслава Станіславовича 

- волонтера, приватного нотаріуса,  
м.Коростень 
 

ІЩУКА  
Петра Олександровича 

- голову правління акціонерного товариства 
"Чуднівське хлібоприймальне підприємство" 
 

КЛИМЕНКО 
Наталію Андріївну 

- художнього керівника та диригента 
зразкового дитячого хору "Gloria" 
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Житомирської музичної школи № 1                    
імені Б.Лятошинського  
 

КОВАЛЬОВА  
Андрія Миколайовича 

- капелана Церкви євангельських християн-
баптистів, м.Житомир 
 

КОВАЛЮК 
Нелю Дмитрівну 

- голову Житомирської обласної громадської 
організації людей з інвалідністю "Молодь. 
Жінка. Сім’я" 
 

КОЛОСІВСЬКОГО 
Валерія Євгеновича 

 

- ветерана праці, голову Житомирської 
районної державної адміністрації у  
2005–2009 роках 
 

КОСТІВА 
Володимира Михайловича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
менеджера товариства "Профільтех",  
м.Житомир 
 

КОТА 
Романа Остаповича 

- завідувача відділення Коростенської 
центральної міської лікарні 
 

КОТЕНКО 
Любов Володимирівну 

- учителя загальноосвітньої школи  
І–ІІІ ступенів № 36 імені Я.Домбровського,                
м.Житомир 
 

КРАСОТУ 
Володимира Олексійовича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Житомир 
 

КУЗЬМІНИХ 
Олега Володимировича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
співголову благодійної організації 
"Всеукраїнський благодійний фонд братів 
Кузьміних", м.Житомир 
 

КУПРИНЕНКА 
Андрія Миколайовича 

- учасника антитерористичної операції, 
охоронця  акціонерного товариства 
"Житомиробленерго" 
 

КУПРІЙЧУК 
Ніну Володимирівну 

- директора Житомирської гуманітарної 
гімназії № 23 
 

КУЧИНСЬКОГО  
Сергія Івановича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Малинівське", Малинський 
район 
 

ЛАВРУХІНА 
Владислава В’ячеславовича 

- директора Чуднівської філії державного 
підприємства "Житомирський лікеро-
горілчаний завод" 
 

ЛАШЕВИЧА 
Сергія Казимировича 

- Підлубівського сільського голову, 
Ємільчинський район 
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ЛОЗЕНКА 

Віталія Євгенійовича 
- заступника директора  сільськогосподарського 

підприємства "Сокільча", Попільнянський 
район 
 
 

ЛОСІНСЬКОГО 
Олега Миколайовича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Житомир 

МАЛУ 
Людмилу Рафаїлівну 

- Ушомирського сільського голову, 
Коростенський район 
 

МАЛЬОВАНОГО 
Едуарда Миколайовича 

 

- учасника  антитерористичної операції, 
військового пенсіонера, м.Житомир 

МАРГУЛІСА 
Аркадія Нухимовича 

 

- директора благодійного фонду "Хлібний 
дім", м.Житомир 
 

МАТВІЙЧУКА 
Анатолія Івановича 

- завідуючого відділенням обласної 
клінічної лікарні імені О.Ф.Гербачевського 
Житомирської обласної ради 
 

МАХНОВЕЦЬКОГО 
Олександра Петровича 

- директора товариства  "Промінь", 
м.Новоград-Волинський 
 

МИХАЙЛЕНКА 
Володимира Трохимовича 

- ветерана праці, заступника голови 
Володарсько-Волинської районної ради у 
2006–2010 роках 
 

МІНЯЛУК 
Галину Леонідівну 

- редактора Володарсько-Волинської 
районної громадсько-політичної газети 
"Прапор" 
 

МОКРИЦЬКОГО 
Георгія Павловича 

- письменника, історика-краєзнавця 
 
 

МРОЧКА 
Михайла Михайловича 

- лікаря комунальної установи "Олевська 
центральна районна лікарня", учасника 
антитерористичної операції 
 

НАГОРНОГО 
Олега Васильовича 

 

- учасника антитерористичної операції 

ОВЕРЧУКА 
Миколу Дмитровича 

- депутата Любарської районної ради, 
директора відокремленого підрозділу 
"Агрофірма "Україна-Браталів" товариства 
"Хмільницьке", Любарський район 
 

ПАВЛОВСЬКУ 
Тетяну Леонідівну 

- завідувача дошкільного навчального 
закладу № 1, с.Городниця, Новоград-
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Волинський район  
 

ПЕТРЕНКА 
Володимира Миколайовича 

- власника торгової марки "UPG", 
м.Коростень 
 
 

ПОЛОСЕНКА 
Леоніда Уліяновича 

- голову Олевського районного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
 

ПРИМЕНКО 
Ларису Леонтіївну 

- директора Лугинської гімназії  
імені В.П.Фількова 
 

ПРИЩЕПУ 
Світлану Михайлівну 

- завідувача Пилиповицької амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини, 
Новоград-Волинський район 
 

РИБІНСЬКОГО 
Володимира Івановича 

- директора виробничого комплексу  
товариства "Виробниче об’єднання 
ТЕХНА", м.Новоград-Волинський 
 

САХНЕВИЧА 
Анатолія Олександровича 

- директора Житомирського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Житомирської міської ради  
 

САЧИНЕ 
Люсію Миколаївну 

- голову громадської організації 
"Національно-культурне товариство ромів 
"Романо Кхам", м.Житомир 
 

СЕЙКА 
Ігоря Леонідовича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Житомир 

СІНЬКА 
Володимира Володимировича 

 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Озадівське", Бердичівський 
район 
 

СКЛОННУ 
Валентину Михайлівну 

- директора Житомирського обласного 
ґендерного ресурсного центру 
Житомирської обласної ради 
 

СТЕПАНЕНКА 
Вадима Олександровича 

- головного спеціаліста відділу управління 
Житомирської міської ради 
 

СТОЦЬКОГО 
Олександра Михайловича 

- лікаря Бердичівської центральної районної 
лікарні 
 

СТРЕТОВИЧ  
Олену Олександрівну 

- директора товариства "Органік Мілк",  
Баранівський район  
 

СТУКАЛО - голову правління акціонерного товариства 
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Галину Іванівну 
 

"Бердичівська фабрика одягу" 
 

СУКМАНЮКА 
Олега Васильовича 

- директора Зеремлянської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів, Баранівський район 
 
 

ТОЛМАЧОВУ 
Юлію Віталіївну 

- волонтера, голову правління благодійного 
фонду "Всесвіт за майбутнє", м.Житомир 
 

ХРЕНОВА 
Володимира Івановича 

- головного лікаря обласного медичного 
центру 
 

ШЕВЧУКА 
Валерія Олександровича 

- письменника, громадського діяча 
 
 

ШЕВЧУКА 
Леоніда Анатолійовича 

- директора Малинської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 2 
 

ШЕРЕТУНА 
Миколу Миколайовича 

- Іванковецького сільського голову, 
Бердичівський район 
 

ШЕРИНА 
Миколу Валерійовича 

- голову громадської організації "Овруцька 
районна спілка ветеранів 
антитерористичної операції", водія 
акціонерного товариства "Товкачівський 
гірничо-збагачувальний комбінат" 
 

ШІСТОПАЛ 
Світлану Іванівну 

- директора Ягнятинської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів, Ружинський район 
 

ШЛІНЧАКА 
Петра Миколайовича 

- депутата Баранівської районної ради  
 
 

ЮЩЕНКА 
Миколу Васильовича 

- лікаря Ємільчинської центральної районної 
лікарні 
 

ЯБЛОНСЬКОГО 
Павла Євгенійовича 

 

- директора товариства  "Оріон-Сіті", 
м.Коростень 
 

ЯКИМЦЯ 
Олександра Івановича 

- директора державного підприємства  
"Дослідне господарство "Нова перемога" 
Інституту сільського господарства Полісся 
Національної академії аграрних наук 
України, Любарський район 
 

 
по Закарпатській  області 

 



36 
 

АКУЛОВУ 
Галину Меркуріївну 

- методиста методичного кабінету при 
управлінні культури Закарпатської 
обласної державної адміністрації 
 

БАЛОГ 
Тетяну Іванівну 

- лікаря відділення Свалявської центральної 
районної лікарні 
 

БАЧКОВА 
Тівадара Альбертовича 

- голову районного комітету профспілки 
працівників освіти і науки, Берегівський 
район 
 

БОНКУ 
Андрія Андрійовича 

- голову Тячівської міськрайонної 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

БРИЧА 
Володимира Дмитровича 

- головного лікаря комунального закладу 
"Обласний госпіталь ветеранів війни" 
 

БРЯНИКА 
Василя Івановича 

- голову Міжгірської  міськрайонної 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

БУЛЕЗУ 
Богдана  Івановича 

- завідувача неврологічного відділення 
комунального закладу "Іршавська районна 
лікарня" 
 

ВАЙДУ 
Анатолія  Йосиповича 

- керівника шахово-шашкового клубу 
"Вікторія" Іршавського районного будинку 
дитячої творчості 
 

ВОЛОЩУКА 
Михайла Михайловича 

- голову сільськогосподарського 
обслуговуючого кооперативу "Рахівська 
бринза" 
 

ГАБОРА  
Івана Івановича 

- заступника директора товариства "Фірма 
Олена", Тячівський район 
 

ГАЛАМБІЦУ 
Івана Івановича 

- голову селянського (фермерського) 
господарства "ГАЛЛА", Тячівський район  
 

ГЕРЕЯ 
Анатолія Анатолійовича 

- спортсмена-інструктора Закарпатської 
обласної організації фізкультурно-
спортивного товариства "Динамо" Україна" 
 

ГЕЦКО 
Ніну Романівну 

- голову Берегівської громадської організації 
"Міжнародна інтелектуально-економічно-
творчо-спортивна рада "ВІЖИ-3000" 
 

ГОЛУБКУ 
Марину Валеріївну 

- директора фермерського господарства                      
"Новий рівень 2006", м.Тячів 
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ГРАБАРЯ 

Юрія Йосиповича 
- директора Свалявської дитячої школи 

мистецтв 
 

ГРИМУТ 
Марію Петрівну 

- головного лікаря Міжгірського центру 
первинної медико-санітарної допомоги 
 

ГРИЦАН 
Марію Миколаївну 

- лікаря Рахівської районної лікарні 
 
 

ДАНКО 
Ганну Михайлівну 

- активістку Ужгородської міськрайонної 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

ДЕЦИКА 
Романа Андрійовича 

- заступника голови Закарпатської крайової 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

ДЖУПИНУ 
Юрія  Юрійовича 

- директора Великоберезнянської дитячої 
юнацької спортивної школи 
 
 

ДІДУХА 
Петра Петровича 

- редактора Тячівської незалежної районної 
політично-соціальної газети "Справа честі" 
 

ДРОНЯ 
Миколу Федоровича 

- учителя Хустської гімназії-інтернату  
 
 

ЕРСТЕНЮКА 
Петра Петровича 

- художнього керівника самодіяльного 
народного оркестру гуцульських народних 
інструментів Рахівського районного 
будинку культури  
 

ЕТВЕШ 
Іду-Жужанну Людвигівну 

- голову спілки "Сільський зелений туризм", 
смт Вишково, Хустський район 
 

КАДАРА 
Івана Івановича 

- голову ради директорів товариства                  
"Шаянські мінеральні води", Хустський 
район 
 

КАНТОРА 
Йосипа Йожефовича 

- директора Великодобронської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Ужгородської районної ради  
 

КЕРЕЦМАНА 
Івана Васильовича 

- керівника народного камерного хору 
Воловецького районного будинку 
культури, самодіяльного композитора 
Воловеччини 
 

КОМАР - учителя загальноосвітньої школи  
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Віту Іллівну І–ІІІ ступенів № 11 Мукачівської міської 
ради  
 

КОРШИНСЬКОГО 
Івана Юрійовича 

- голову Закарпатської крайової організації 
Всеукраїнського товариства політв’язнів і 
репресованих 
 

КОЩАКА 
Віктора Йосиповича 

- директора Ужгородського вищого 
професійного училища торгівлі                        
та технологій харчування Закарпатської 
області 
 

КУЗЬМУ  
Василя Васильовича 

- директора товариства "Хустфарм" 
 
 

ЛАБУ 
Михайла Михайловича 

- Невицького сільського голову, 
Ужгородський район 
  

ЛАБАНИЧА 
Юрія Юрійовича 

- лікаря, ветерана галузі охорони здоров’я,  
громадського активіста, с.Малий Березний, 
Великоберезнянський район 
 

ЛАКАТОША 
Йосипа Людвиковича 

- менеджера сільськогосподарського 
підприємства "Ласточка", Ужгородський 
район 
 

ЛЕВЛЯС 
Тетяну Василівну 

- завідувача відділу Закарпатського 
обласного центру науково-технічної 
творчості учнівської молоді 
 

ЛЕНДЄЛА 
Михайла  Васильовича 

- приватного підприємця, засновника 
товариства "К’Лен", Іршавський район 
 

ЛИПЧЕЯ 
Івана Васильовича 

- редактора Хустської міськрайонної газети 
"Вісник Хустщини" 
 

ЛУКАЧ 
Андріанну Юліївну 

- завідувача обласного методичного центру 
при департаменті освіти і науки 
Закарпатської  обласної державної 
адміністрації 
 

ЛЯХ 
Емілію Юріївну 

- голову Малораковецької сільської ради, 
Іршавський район  
 

МАЛЬЦЕВА 
Юрія Володимировича 

- генерального директора товариства 
"Перечинський лісохімічний комбінат" 
 

МАРКУЛІНА - директора Мукачівського дитячого 
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Василя Юрійовича будинку-інтернату 
 

МАРЧИШАКА 
Миколу Миколайовича 

- голову громадської організації "Спілка 
учасників бойових дій в АТО міста 
Ужгород  "Побратими України  
м.Ужгород" 
 

МЕЛЕША 
Василя Васильовича 

- голову фермерського господарства 
"Коник",  Ужгородський район 
 

МИРОНА 
Івана Васильовича 

- активіста Рахівської міськрайонної 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

МИТРАК 
Римму Іллівну 

- директора благодійного фонду "Віра. 
Надія. Любов", Великоберезнянський 
район 
 

МОНДИЧА 
Василя Степановича 

- ветерана будівельної галузі, громадського 
активіста, м.Хуст 
 

НІКІТІНА 
Олександра Віталійовича 

- заступника головного лікаря Хустської 
районної лікарні 
 

НОСУ 
Михайла Івановича 

- викладача Закарпатського 
машинобудівного технікуму 
 

ОМЕЛЬЧАК 
Катерину Аполінаріївну 

- пенсіонерку 
 
 

ОСТРОВКУ 
Тиберія Тиберійовича 

- лікаря Закарпатської обласної клінічної 
лікарні імені А.Новака 
 

ПАЛІНКАША 
Івана Михайловича 

- члена громадської спілки "Асоціація 
деревообробників Тячівщини", фізичну 
особу – підприємця 
 

ПОЛІЩУКА 
Володимира Петровича 

- директора Ужгородської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 15 
 

ПРИГАРУ 
Петра Йосиповича 

- приватного підприємця, засновника 
торгової марки "Селиська сироварня", 
Хустський район 
 

ПРИХОДЬКА 
Володимира Панасовича 

- завідувача кафедри Ужгородського 
національного університету 
 

РАЦИНА 
Олександра Михайловича 

- директора Іршавської дитячої школи  
мистецтв 
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РИБАК 
Ганну Петрівну 

- директора регіональної телевізійної 
компанії "Хуст" 
 

РОЯК 
Марію Берталанівну 

- Часлівецького сільського голову, 
Ужгородський район  
 

РУБІШ 
Надію Іванівну 

- директора Великолучківської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Мукачівської районної ради  
 

РУБІША 
Федора Федоровича 

- активіста Закарпатської крайової 
організації Всеукраїнського товариства 
політв’язнів і репресованих 
 

РУСИНА 
Андрія Васильовича 

- головного лікаря Закарпатського обласного 
клінічного онкологічного диспансеру 
 

РЯБЕЦЬ  
Тетяну Михайлівну 

- директора Міжгірського територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) 
 

РЯШКА  
Василя Михайловича 

- директора Нижньоворітського  
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) Воловецької районної державної 
адміністрації 
 

САВЧИНА 
Олексія Макаровича 

- директора комунального підприємства 
"Воловецький селищний "Водоканал-
сервіс" 
 

СВІТЛИК 
Марію Степанівну 

- учителя Свалявської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 1 
 

СИМОЧКО 
Марту Юріївну 

- завідувача фельдшерсько-акушерського 
пункту села Старе Давидково Центру 
первинної медико-санітарної допомоги 
Мукачівського району 
 

СИМЧИНУ 
Наталію Михайлівну 

- завідувача Івановецького дошкільного 
навчального закладу Івановецької сільської 
ради, Мукачівський район  
 

СІВАК 
Єлізавету Михайлівну 

- керівника народного вокального ансамблю 
"Цинторія" Ужгородського районного 
будинку культури 
 

СЛИЧКО 
Оксану Ярославівну 

- заступника директора Верхньоворітської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, 
Воловецький район 
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СОФІЛКАНИЧА 

Василя Ілліча 
- голову Мукачівської міської організації 

Всеукраїнського товариства "Просвіта" 
імені Тараса Шевченка 
 
 

СТЕГНЕЙ 
Світлану Нуцівну 

- директора Ужгородського державного 
музичного училища імені Д.Є.Задора 
 

СТЕПАНЧУК 
Надію Олексіївну 

- завідувача відділення Воловецької 
центральної районної лікарні 
 

СУБОТОВСЬКОГО 
Володимира Віталійовича 

- директора товариства "Аква-Поляна", 
Свалявський район 
 

СУСЛУ 
Марію Юріївну 

- директора Великоберезнянського 
районного територіального центру 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) 
 

ТИМКОВИЧ 
Ольгу Олексіївну 

- завідувача відділення обласної клінічної 
інфекційної лікарні 
 

ТОВАРНИЦЬКУ 
Любов Теодозіївну 

- лікаря відділення Закарпатської обласної 
клінічної стоматологічної поліклініки 
 

ТОДАВЧИЧ 
Галину Іванівну 

- заступника директора навчально-
реабілітаційного центру Хустської  
районної державної адміністрації  
 

ТРАКСЛЕРА 
Петра Петровича 

- голову Рахівської  міськрайонної 
організації політв’язнів і репресованих 
 

ТУРЯНЧИКА 
Василя Юрійовича 

- члена Мукачівської міської громадської 
організації "Рада спортивних товариств 
міста Мукачево" 
 

ФАНТУ 
Івана Івановича 

- заступника директора дочірнього 
підприємства "Фортуна" товариства 
"Іршавське ремонтно-транспортне 
підприємство" 
 

ФЕДІВА 
Євгена Теодоровича 

- голову Мукачівської міської громадської 
організації "Рада почесних громадян міста 
Мукачево" 
 

ФЕЄРА 
Василя Михайловича 

- учителя Вільховецько-Лазівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів, 
Тячівський район  
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ХЛАНТУ 
Христину Іванівну 

- директора Горбівської загальноосвітньої 
школи І–ІІ ступенів, Міжгірський район  
 

ХОМУ 
Юрія  Карловича 

- учителя Берегівської угорськомовної 
гімназії Берегівського району  
 

ЦИГАК 
Оксану Михайлівну 

- лікаря загальної практики – сімейної 
медицини Центру первинної медико-
санітарної допомоги міста Мукачево 
 

ЧОНКУ 
Андрія Михайловича 

- заступника директора 
сільськогосподарського товариства 
"Клячанівське", Мукачівський  район 
 

ШАРКАНЯ  
Юрія Петровича 

- директора Виноградівського дитячого 
будинку-інтернату 
 

ШЕЛЕПЕЦЬ 
Любов Василівну 

- учителя Великоберезнянської гімназії 
Великоберезнянської районної ради 
 

ШІПОША 
Гейзу Гейзовича 

- директора благодійного фонду "Шамуел", 
м.Берегове 
 

ШОБЕЯ 
Андрія Васильовича 

- активіста Тячівської районної громадської 
організації  
 

 
по Запорізькій області 

 
АЛЕКСЄЄВУ 

Світлану Олександрівну 
- голову громадської організації "Центр 

побратим", керівника Центру допомоги 
учасникам антитерористичної операції при 
виконавчому комітеті Мелітопольської 
міської ради та при Мелітопольській 
районній державній адміністрації  
 

АХЕ  
Олега Тайвовича 

- головного лікаря комунальної установи 
"Приазовська центральна районна лікарня" 
 

БАБЕНКА 
Володимира Олексійовича 

- начальника Новомиколаївського районного 
сектору Головного управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Запорізькій області 
 

БАЛАБУХА 
Миколу Савелійовича 

- начальника управління, головного 
енергетика акціонерного товариства 
"Електрометалургійний завод 
"Дніпроспецсталь" імені А.М.Кузьміна",                
м.Запоріжжя 
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БАНДУРУ  
Миколу Пилиповича 

- директора товариства "Агро-Сервіс",                    
м.Мелітополь  
 

БАРАБАНОВУ 
Ольгу Володимирівну  

- начальника відділу Токмацької районної 
державної адміністрації  
 

БОНДАРЕНКО 
Антоніну Іванівну 

- завідувача Оріхівської амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини, 
лікаря загальної практики – сімейного 
лікаря комунального закладу "Центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Оріхівської районної ради  
 

БУРКУ 
Геннадія Федоровича 

- директора виробничо-комерційної фірми 
"АЕК", м.Запоріжжя  
 

ГЕРИЛІВА 
Степана Миколайовича 

- провідного фахівця Центру перепідготовки 
та підвищення кваліфікації кадрів 
Бердянського державного педагогічного 
університету, редактора газети 
Бердянського державного педагогічного 
університету "Університетське слово" 
  

ГРИНЯ  
Володимира Миколайовича  

- директора товариства "Бакай-агро", 
Запорізький район 
 

ГРИШИНУ 
Надію Петрівну  

- головного лікаря комунального закладу 
"Центр первинної медико-санітарної 
допомоги № 8", м.Запоріжжя 
 

ГУБАРЕВУ 
Світлану Федорівну  

- вчителя Енергодарського навчально-
виховного комплексу № 5 Енергодарської 
міської ради  
 

ДАНИЛЕНКО 
Зою Яношівну  

 

- головного агронома акціонерного 
товариства "Племзавод "Степной", 
Кам’янсько-Дніпровський район  
 

ДАНИЛОВА  
Віктора Володимировича  

 

- начальника управління акціонерного 
товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя 
 

ДЕРКАЧ 
Валентину Олексіївну  

- директора Енергодарського навчально-
виховного комплексу "Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітній 
навчальний заклад № 9" Енергодарської 
міської ради  
 

ДЄНЄЖКІНУ 
Анжеліку Валеріївну 

- учителя Запорізького багатопрофільного 
ліцею № 99 Запорізької міської ради  
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ДОЛЮ 
Петра Петровича  

- голову селянського (фермерського) 
господарства "Рубін", Токмацький район  
 

ДУДКУ 
Віктора Івановича 

 

- директора товариства "Агрофірма                      
імені Мічуріна", смт Михайлівка 
 

ДЯТЛОВУ  
Олену Анатоліївну  

- учителя Енергодарського 
багатопрофільного ліцею Енергодарської 
міської ради  
 

ЄФИМЕНКА  
Василя Васильовича 

- приватного підприємця, засновника 
товариства "Хайфа", м.Мелітополь  
 

ЗАЛЕЦЬКОГО  
Олександра Каземировича  

 

- Панфіловського сільського голову, 
Чернігівський район  

ЗАЧЕПИЛО 
Світлану Іванівну 

- Лисогірського сільського голову, 
Запорізький район  
 

ЗУБКО 
Ларису Степанівну  

- начальника відділу Бердянської районної 
державної адміністрації  
 

ІБАДУЛЛАЄВА  
Віктора Карисовича  

- директора з виробництва акціонерного 
товариства "Запоріжтрансформатор" 
 

ІБРАІМОВА 
Ридвана 

- голову Товариства сприяння поверненню 
кримськотатарського народу на історичну 
батьківщину "АЗАТ", м.Мелітополь  
 

ІВАШИНУ 
Галину Миколаївну 

- директора Богданівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Чернігівської 
районної ради  
 

КАЛАШНИКОВУ 
Тетяну Іванівну 

- заступника директора Олексіївської 
загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів 
Смирновської сільської ради, 
Куйбишевський район  
 

КАЛИНЯКА 
Михайла Федоровича 

- голову Запорізької крайової організації 
братства вояків ОУН-УПА 
 

КАЛУЖСЬКУ 
Ларису Григорівну 

- першого заступника голови Михайлівської 
районної державної адміністрації  
 

КАМЛИКА  
Григорія Івановича  

- директора комунального закладу "Палац 
культури "Титан", м.Запоріжжя  
 

КАРПЕНКА  
Станіслава Григоровича  

- завідувача сільськогосподарської  
дільниці № 2 товариства "СВК ФРУНЗЕ", 
Веселівський район  
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КАЧКОВСЬКОГО  

Сергія Сергійовича  
- директора Мелітопольської технічної школи 

Державного агентства водних ресурсів України 
 

КІРПІК  
Ольгу Іванівну 

- начальника відділу Приазовської районної 
державної адміністрації  
 

КОЗАКОВА 
Григорія Яковича   

 

- тренера-викладача Новомиколаївської 
дитячо-юнацької спортивної школи 
 

КОНДРАТЕНКО 
Аллу Данилівну  

- соціального робітника комунальної 
установи "Територіальний центр 
соціального обслуговування (надання 
соціальних послуг) Мелітопольської 
районної ради Запорізької області" 
 

КОРОСТЕЛЬОВА 
Олександра Юрійовича  

- директора товариства "Преображенське", 
Оріхівський район  
 

КОФАНОВУ 
Таїсію Михайлівну  

- Розівського сільського голову, 
Якимівський район  
 

КОШОЛАПА  
Володимира Євгеновича  

- начальника структурного підрозділу 
"Запорізьке будівельно-монтажне 
експлуатаційне управління" регіональної 
філії "Придніпровська залізниця"  
 

КРАВЧЕНКА  
Анатолія Олександровича  

- директора підприємства "ТРАВНЕВЕ", 
Токмацький район  
 

КРАВЧЕНКА  
Івана Івановича  

- директора дитячо-юнацької спортивної 
школи № 1 зі спортивної гімнастики 
Запорізької міської ради  
 

КРАВЧЕНКА  
Ігоря Федоровича  

- директора державного підприємства 
"Запорізьке машинобудівне 
конструкторське бюро "Прогрес" імені 
академіка О.Г.Івченка" 
 

КРАСИЛЬНИКОВА  
Леоніда Вікторовича  

- тракториста-машиніста 
сільськогосподарського виробництва 
товариства "Україна", Куйбишевський 
район  
 

КРИВЕГУ  
Лілію Олександрівну  

- учителя-логопеда комунального закладу 
"Новомиколаївська спеціальна 
загальноосвітня школа-інтернат 
"Паросток" Запорізької обласної ради  
 



46 
 

КРИВКА 
Ігоря Олексійовича 

- директора комунального закладу 
"Веселівська районна різнопрофільна 
гімназія" Веселівської селищної ради 
 

КРОТ 
Світлану Василівну  

- директора товариства "Науково-виробнича 
компанія "Веста", м.Приморськ  
 

КРУТИК  
Тетяну Вікторівну  

- виконавця робіт виробничої дільниці 
Вознесенівського району комунального 
ремонтно-будівельного підприємства 
"Зеленбуд", м.Запоріжжя  
 

КУЛАГІНУ 
Надію Борисівну  

- начальника відділу Енергодарської міської 
ради  
 

КУРИЛЮКА 
Віталія Григоровича  

- голову фермерського господарства "Агро-
Троя", Запорізький район  
 

КУРМАНА  
Сергія Івановича  

- директора підприємства 
"Сільськогосподарське підприємство 
Гуляйпільське", Гуляйпільський район 
 

КУРМАНСЬКУ 
Валентину Андріївну  

- керівника гуртка – методиста Малої 
академії наук учнівської молоді 
Мелітопольської міської ради  
 

ЛЄНЬШИНУ 
Тетяну Володимирівну  

- начальника відділу акціонерного 
товариства "Запорізький металургійний 
комбінат "Запоріжсталь" 
 

ЛИМАНА  
Ігоря Ігоровича  

- завідувача кафедри Бердянського 
державного педагогічного університету 
 

ЛЬОВУШКІНА 
Михайла Михайловича 

- майстра виробничої дільниці 
Вільнянського району електричних  
мереж акціонерного товариства 
"Запоріжжяобленерго" 
 

МАРТИНЕНКА 
Миколу Анатолійовича 

- тракториста фермерського господарства           
"Степове – 2001", Мелітопольський район  
 

МЕЛЬНИЧУКА 
Сергія Петровича  

- головного інженера відокремленого 
підрозділу "Запорізька теплова електрична 
станція" акціонерного товариства "ДТЕК 
ДНІПРОЕНЕРГО" 
 

МІНЯЙЛА  
Валерія Євгенійовича 

- начальника експлуатаційної дільниці № 1 
Вільнянського міжрайонного управління 
водного господарства 
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МОРМУЛЬ  

Антоніну Леонідівну  
- учителя комунального закладу 

"Приморський регіональний українсько-
болгарський багатопрофільний ліцей                         
ІІ–ІІІ ступенів" Приморської районної ради  
 

МОРОЗА 
Олександра Івановича  

- голову фермерського господарства, 
Оріхівський район  
 

НЕДОБУГУ  
Ірину Федорівну  

- виконувача обов’язків старости сіл 
Благовіщенка та Новокам’янка Комиш-
Зорянської селищної ради, Куйбишевський 
район  
 

НІКОЛЕНКА  
Анатолія Миколайовича  

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Агрофірма "Росія", 
Бердянський район  
 

НІЧЕБАЙ  
Тетяну Володимирівну 

- начальника відділу Якимівської районної 
державної адміністрації  
 

НОВОХАТЬКА  
Миколу Миколайовича  

- директора товариства "Агронива", 
Гуляйпільський район  
 

ПАНКРАТОВА 
Віктора Павловича  

- члена ради Запорізької обласної організації 
ветеранів України  
 

ПІЧУГІНА  
Костянтина Миколайовича  

- начальника зміни відокремленого 
підрозділу "Запорізька атомна 
електростанція державного підприємства 
"Національна атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості 
України  
 

ПОВАЛЯЄВА  
Віталія Васильовича  

- слюсаря комунального підприємства 
"Водоканал" виконавчого комітету 
Запорізької міської ради 
 

ПОМАЗАН 
Марію Олександрівну  

- спортсмена дитячо-юнацької спортивної 
школи інвалідів Запорізького 
регіонального центру з фізичної культури і 
спорту інвалідів "Інваспорт"  
 

ПРОЦЕНКА  
Антона Юрійовича  

- начальника Дніпровського відділу 
державної виконавчої служби міста 
Запоріжжя Головного територіального 
управління юстиції у Запорізькій області  
 

САМОФАЛОВУ - начальника відділу Приазовської районної 
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Світлану Миколаївну  державної адміністрації  
 

СЕВЕРУХІНУ  
Олену Дмитрівну  

- завідувача дошкільного навчального 
закладу (ясел-садка) "Теремок" № 7 
Енергодарської міської ради 
 

СИДОРОВА  
Олексія Миколайовича  

- директора комунального підприємства 
"Якимівська районна аптека" 
 

СИТНИК  
Зеновію Іванівну  

- учителя Фруктовської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Мелітопольської 
районної ради  
 

СЛЄПКАНЯ  
Миколу Володимировича  

- начальника Мелітопольського 
міжрайонного управління водного 
господарства 
 

СЛІПЧЕНКА 
Івана Івановича  

- завідувача лабораторії Придніпровського 
міжрайонного управління водного 
господарства 
 
 

СМІРСЬКОГО 
Валерія Вікторовича  

- директора товариства 
"Сільськогосподарська товарно-виробнича 
компанія "Деметра Вектор", Василівський 
район 
  

СОЛОНСЬКУ 
Наталю Миколаївну  

- начальника відділу виконавчого комітету 
Бердянської міської ради  
 

СОХУ  
Тамару Павлівну 

- начальника управління акціонерного 
товариства "Мотор Січ", м.Запоріжжя 
 

СТРОКАНЯ 
Валерія Вікторовича  

- головного лікаря Якимівської центральної 
районної лікарні 
 

СУПРУНЕНКО  
Аліну Григорівну  

- вчителя Вільнянської гімназії "Світоч" 
Вільнянської районної ради  
 

СУХІНІНА 
Дмитра Валентиновича  

- першого заступника генерального отамана – 
похідного отамана Міжнародного союзу 
козаків "Запорозька Січ", м.Запоріжжя 
 

ТКАЧЕНКА  
Геннадія Дмитровича  

- завідувача відділення Мелітопольської 
центральної районної лікарні 
 

ТКАЧУКА 
Михайла Петровича  

- головного агронома товариства 
"Агропромислова компанія "Істок", 
Василівський район  
 

ТРОЙНА - начальника цеху підприємства "ЕЛТІЗ", 
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Анатолія Олександровича  Запорізький район  
 

ТУРЧЕНКА 
Федора Григоровича 

- завідувача кафедри Запорізького 
державного університету 
 
 

ФІЛІППОВА 
Андрія Володимировича  

- тренера-викладача комунального закладу 
"Дитячо-юнацька спортивна школа 
Приморського району"  
 

ФІЛОНЕНКО 
Софію Олегівну  

- професора кафедри Бердянського 
державного педагогічного університету 
 

ФРОЛОВУ 
Тетяну Миколаївну  

- члена Мелітопольського міського 
товариства інвалідів Запорізького 
обласного об’єднання Союзу інвалідів 
України 
 

ХАРЧЕНКО 
Лідію Григорівну  

- апаратника товариства "Запорізький 
титано-магнієвий комбінат" 
 

ХОМЕНКА 
Віктора Івановича  

- голову фермерського господарства 
"Міраж",  м.Оріхів  
 

ЧЕРТКОВА  
Євгенія Олександровича  

- тренера-викладача комунального закладу 
"Запорізька обласна школа вищої 
спортивної майстерності" Запорізької 
обласної ради  
 

ЧОРНЕНЬКОГО  
Валентина Андрійовича  

- лікаря відділення комунальної установи 
"Пологівська центральна районна лікарня" 
Пологівської районної ради  
  

ЧУБА  
Олександра Григоровича  

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Мир",  Гуляйпільський 
район  
 

ЧУПРИНУ  
Івана Миновича 

- заступника директора підприємства 
"Агрофірма імені Шевченка", 
Пологівський район  
 

ШЕРЕМЕТА  
Ореста Михайловича  

- директора товариства "Василівський завод 
МК" 
 

 
по Івано-Франківській області 

 
БАЯ 

Ігоря Богдановича 
- доцента кафедри Педагогічного інституту 

державного вищого навчального закладу 
"Прикарпатський національний 
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університет імені Василя Стефаника", 
м.Івано-Франківськ 
 

БЕРЕЗИЦЬКОГО 
Богдана-Володимира Адамовича 

- голову Надвірнянського районного 
об’єднання Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка  
 

БИТКІВСЬКУ 
Уляну Маріанівну 

- директора Богородчанської 
загальноосвітньої школи I–III ступенів № 2 
Богородчанської районної ради  
 

БІЛИКА 
Василя Йосафатовича 

- директора комунального підприємства  
"Дирекція замовника", м.Івано-Франківськ  
 

БОБЕРСЬКОГО 
Юрія Юліановича 

- старшого наукового співробітника 
Лісівничо-ботанічної лабораторії 
Карпатського національного природного 
парку, м.Яремче 
 

БОДНАРУКА 
Євгенія Миколайовича 

- тренера-викладача Івано-Франківської 
школи вищої спортивної майстерності 
 

БОРИШКЕВИЧ 
Ларису Михайлівну 

- головного спеціаліста департаменту 
охорони здоров’я Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації 
 

БОРОВИЧА 
Богдана Карловича 

- голову Всеукраїнського братства ОУН-
УПА імені генерал-хорунжого Романа 
Шухевича 
 

БРОНОВСЬКОГО 
Ігоря Івановича 

- отця-декана Галицького деканату 
Української греко-католицької церкви 
 

ВАЦЕБУ 
Марію Іванівну 

- голову Івано-Франківської обласної 
організації політичних в’язнів і репресованих 
 

ВИШИВАНЮКА 
Михайла Володимировича 

- директора товариства "Компанія "Агро-
Дует",  с.Велика Кам’янка  
 

ВИШНЕВСЬКОГО 
Михайла Васильовича 

- керуючого справами виконавчого апарату 
Тлумацької районної ради  
 

ВІЙТИШИНА 
Володимира Івановича  

- архієпископа і митрополита Івано-
Франківського Української греко-
католицької церкви 
 

ВОЛКОВЕЦЬКОГО 
Степана Васильовича 

- почесного голову Івано-Франківського  
обласного об'єднання Всеукраїнського 
товариства "Просвіта" імені Тараса Шевченка 
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ГАВРИЛІВА 
Богдана Михайловича 

- заступника голови правління обласної 
організації Національної спілки 
краєзнавців України у 2009 році 
 

ГАНЧАРА 
Івана Стефановича 

- керуючого справами міськвиконкому 
Болехівської міської ради 
 

ГОРДІЄНКА  
Василя Дмитровича 

- головного редактора газети "Західний 
кур’єр" у 1990–1999 роках 
 

ГРИЦЯКА 
Євгена Степановича 

- члена районного об’єднання 
Всеукраїнського товариства "Просвіта"          
імені Тараса Шевченка 
 

ГУМЕНЮКА 
Івана Михайловича 

- генерального директора підприємства 
"Коломийський хлібокомбінат" 
 

ГУСАР  
Тамару Григорівну  

- директора історико-етнографічного музею 
"Берегиня", м.Бурштин 
 

ГУЩУКА 
Геннадія Васильовича 

- начальника охорони товариства 
"Галтехнопарк", члена координаційної 
ради районної громадської організації 
"Галич "Майдан" 
 

ДІДЕНКО 
Надію Вікторівну 

- тренера-викладача дитячо-юнацької 
спортивної школи "Олімп", м.Івано- 
Франківськ 
 

ДІДУХА 
Станіслава Володимировича 

 

- Стратинського сільського голову, 
Рогатинський район 
 

ДУМУ 
Зіновія Євгеновича 

- старшого викладача Івано-Франківської 
філії вищого навчального закладу 
"Відкритий міжнародний університет 
розвитку людини "Україна" 
 

ЄФІМЧУКА 
Ярослава Володимировича 

- керівника Управи Івано-Франківської 
крайової громадської організації  
 

ЖЕЛЕЗНЯКА 
Георгія Васильовича 

- художнього керівника народного 
аматорського ансамблю танцю "Карпати" 
Івано-Франківського муніципального 
центру дозвілля 
 

ЗАХАРУКА 
Дмитра Васильовича 

- члена правління обласного об'єднання 
Всеукраїнського товариства  "Просвіта" 
імені Тараса Шевченка, депутата Івано-
Франківської обласної ради 
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ЗВІЗДАРИКА 
Василя Миколайовича 

- директора Косівського районного будинку 
культури 
 

ЗДЕРКУ 
Ярослава Михайловича 

- Старобогородчанського сільського голову 
об’єднаної територіальної громади 
 

ІЛИКА 
Володимира Івановича 

- лікаря Косівської центральної районної 
лікарні 
 

КИСИЛИЦЮ 
Оксану Антонівну 

- завідувача відділення Тлумацької 
центральної районної лікарні 
 

КНИШУКА 
Петра Васильовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Прут-Генетик", Коломийський 
район 
 

КОВАЛЯ 
Ігоря Михайловича  

- доцента кафедри державного вищого 
навчального закладу "Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника", м.Івано-Франківськ  
 

КОВАЛЬЧУКА 
Володимира Дмитровича 

- заступника директора Регіонального 
центру з надання безоплатної правової 
допомоги в Івано-Франківській області 
  

КОЗЬМЕНЧУКА 
Володимира Ярославовича 

- начальника відділу Косівської районної 
державної адміністрації  
 

КОНЮКА 
Івана Михайловича 

- учителя Ліснохлібичинської 
загальноосвітньої школи I–III ступенів 
Коломийської районної ради 
 

КОСТИЦЬКОГО 
Василя Васильовича 

- члена Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка, 
професора державного вищого 
навчального закладу "Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника", м.Івано-Франківськ  
 

КОСТЮКА 
Степана Михайловича 

- члена спостережної ради кредитної спілки 
"Надія", м.Тлумач 
 

КРИВОРУЧКО 
Світлану Миронівну 

- директора товариства "Івано-Франківський 
хлібокомбінат" 
 

КРИЖАНІВСЬКОГО 
Євстахія Івановича 

- ректора Івано-Франківського національного 
технічного університету нафти і газу 
 

КРИНИЦЬКОГО 
Степана Семеновича 

- голову Івано-Франківської обласної 
організації Всеукраїнського товариства 
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"Лемківщина", заступника голови 
Всеукраїнського товариства "Лемківщина" 
 

КРУЦЯ 
Миколу Федоровича 

- голову правління акціонерного товариства  
"Івано-Франківськцемент" 
 

КУЗІВА 
Петра Федоровича 

 

- члена Всеукраїнської громадської 
організації "Спілка української молоді в 
Україні" 
 

ЛИПОВСЬКУ 
Любов Василівну 

- голову Калуської філії громадської 
організації  "Союз українок" 
 

ЛИТВИНЧУК 
Любов Віталіївну 

- викладача Івано-Франківського музичного 
училища імені Дениса Січинського 
 

МАСЛЯКА 
Тараса Романовича 

- головного лікаря Івано-Франківської 
центральної міської клінічної лікарні 
 

МУЛИКА 
Михайла Івановича 

- голову станиці Галицького братства вояків 
УД УНА "Галичина", м.Івано-Франківськ 

 
НАГОРНОГО 

Ростислава Васильовича 
- директора Надвірнянського коледжу 

Національного транспортного університету 
 

НАГОРНЯКА 
Василя Миколайовича 

- вчителя Краснянської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів Надвірнянської 
районної ради  
 

ОЛІЙНИКА 
Ігоря Мирославовича 

- першого заступника голови наглядової 
ради державного вищого навчального 
закладу "Прикарпатський національний 
університет імені Василя Стефаника", 
м.Івано-Франківськ 
 

ОНУТЧАКА 
Василя Васильовича 

- Яремчанського міського голову  
 
 

ОСАДКО 
Марію Василівну 

- члена Рогатинської районної громадської 
організації  
 

ПАВЛІВ 
Ірину Василівну 

- вчителя Тужилівського навчально-
виховного комплексу  
 

ПАВЛОВА 
Михайла Валерійовича 

- матроса-рятівника Галицької рятувально-
водолазної станції, голову громадської 
організації "Галицьке районне об’єднання 
воїнів АТО" 
 

ПАВЛЮКА - директора підприємства "Писаний камінь" 
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Михайла Дмитровича  
 

ПАЛАМАРЧУКА 
Миколу Миколайовича 

- начальника мобільно-оперативної групи 
управління Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації 
 

ПАНЬО 
Уляну Іванівну 

- директора комунального закладу 
"Музейно-виставковий центр" управління 
Калуської міської  ради  
 

ПЕТРАША 
Степана Миколайовича 

- голову Калуської  міськрайонної станиці 
братства ОУН-УПА 
 

ПЕТРІВА 
Ярему Васильовича  

- члена ради Івано-Франківського обласного 
об’єднання Всеукраїнського  товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка 
 

ПИРОГА 
Ігоря Мирославовича 

- заступника голови правління акціонерного 
товариства "Шкіряник", м.Болехів 
  

ПІЦУРЯКА 
Манолія Васильовича 

- головного лікаря Солотвинської районної 
лікарні, Богородчанський район 
 

ПОПАДЮКА 
Мирослава Петровича 

- голову Снятинського районного 
об’єднання Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка 
 

ПОСТОЛОВСЬКОГО 
Ярему Миколайовича 

- голову Тисменицької міської громадської 
організації у 1990–1993 роках 
 

ПОСТОЛЯНЮК 
Романію Антонівну 

- начальника управління Івано-Франківської 
обласної державної адміністрації у 2000– 
2002 роках, громадського діяча 
 

ПРОКОПЮКА 
Василя Кузьмовича 

- старшого тренера Верховинської дитячої 
юнацької спортивної школи  
 

ПУШИКА 
Степана Григоровича 

- професора державного вищого 
навчального закладу "Прикарпатський 
національний університет імені Василя 
Стефаника", м.Івано-Франківськ 
 

РЕБРИКА 
Богдана Васильовича 

- члена Івано-Франківської обласної 
організації  Всеукраїнського товариства         
"Просвіта" імені Тараса Шевченка 
 

РОМАНЮКА 
Івана Михайловича 

- голову координаційної ради 
демократичних партій та громадських 
організацій Городенківського району 
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РУДКА 

Юрія Васильовича 
- голову Коломийської міськрайонної 

організації Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих 
 
 

РУЖЕВИЧ 
Мирославу Мирославівну 

- головного режисера культурно-масових 
закладів Долинського районного народного 
дому  
 

САВЧЕНКО 
Галину Йосипівну 

- директора Івано-Франківського міського 
центру патріотичного виховання учнівської 
молоді імені Степана Бандери 
 

СИМЧИЧА 
Мирослава Васильовича 

- члена Коломийської міськрайонної станиці 
Братства ОУН-УПА Карпатського краю 
 

СКІЛЬСЬКОГО 
Михайла Миколайовича 

- директора товариства "АТП-12629", 
м.Івано-Франківськ 
 

СОКОЛЮКА 
Олександра Петровича 

- головного лікаря Яремчанської 
центральної міської лікарні 
 

СТАСЮКА 
Володимира Васильовича 

- директора Івано-Франківського базового 
медичного коледжу 
 

СТЕФАНЮКА 
Романа Петровича 

- директора державного підприємства 
"Гринявське лісове господарство",  
Верховинський район 
 

СТЕФЛЮКА 
Дмитра Петровича 

- заступника директора національного 
природного парку "Верховинський", 
с.Верхній Ясенів, Верховинський район 
 

СТУПНИЦЬКОГО 
Валерія Олександровича 

- учителя Гостівської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів, Тлумацький район 
 

ТЕРЛЕЦЬКОГО 
Ігоря Ярославовича 

 

- головного редактора газети "Край",                     
м.Городенка  
 

ТКАЧА 
Романа Володимировича 

- голову Івано-Франківської обласної 
державної адміністрації у 2005–2007 роках 
 

ТОКАРСЬКУ 
Людмилу Григорівну 

- директора Долинської спеціалізованої 
школи-інтернату I–III ступенів Долинської 
районної ради   
 

ТОМЕНЧУКА 
Богдана Михайовича 

- директора Івано-Франківського 
регіонального центру оцінювання якості 
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освіти 
 

ФАБРИКУ 
Романа Михайловича 

- члена Івано-Франківської обласної 
організації Національної спілки 
журналістів України 
 

ФІЦАЛОВИЧА 
Івана Юліановича 

- композитора, громадського діяча, м.Івано-
Франківськ 
 

ФРИКА 
Олексія Богдановича 

- директора державного підприємства  
"Осмолодське лісове господарство"  
 

ЧОРНІЯ  
Володимира Мирославовича 

 

- отця митрата, директора благодійного 
фонду "Карітас Івано-Франківськ 
Українська греко-католицька церква" 
 

ШЕВЧЕНКО 
Марту Онуфріївну 

- керівника муніципальної капели 
бандуристів м.Івано-Франківська 
 

ШЕВЧУКА 
Ярослава Михайловича 

- головного спеціаліста служби управління 
Івано-Франківської обласної державної 
адміністрації 
 

ШЕРЕМЕТУ 
Марію Володимирівну 

- голову правління акціонерного товариства 
"Івано-Франківське племпідприємство" 
 

ШКУТЯКА 
Зіновія Васильовича 

- Івано-Франківського міського голову у 
1998–2006 роках, голову виконавчого 
комітету Івано-Франківської міської ради 
у 1990–1991 роках 
 

ШМАТОЛОХУ 
Володимира Григоровича 

- члена Рогатинської районної громадської 
організації  
 

ШОВКОВОГО  
Івана Миколайовича 

- співзасновника Івано-Франківської обласної 
громадської організації  
 

ШУВАЛЬСЬКОГО 
Володимира Богдановича 

- директора товариства "Захід" ЛТД", 
м.Снятин 
 

ШУЛЕПУ 
Степана Григоровича 

 

- голову Івано-Франківської обласної 
організації Товариства української мови 
імені Т.Шевченка у 1990 році 
 

ЩЕПАНСЬКУ 
Марію Ярославівну 

- Жалиборівського сільського голову, 
Галицький район 
 

ЯНИШІВСЬКОГО 
Мирослава Ярославовича 

- директора Івано-Франківського 
фізико-технічного ліцею-інтернату  
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Івано-Франківської обласної ради 
 

ЯРЕМЧУКА 
Дмитра Михайловича 

- тренера-викладача відділення Івано-
Франківської обласної дитячо-юнацької 
спортивної школи 
 

ЯЦКІВА 
Миколу Максимовича 

- директора музею "Визвольних змагань",      
м.Бурштин 
 

 
 по Київській області 

 
АЩЕНКО 

Надію Василівну  
 

- директора Макарівського навчально- 
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І ступеня – районна гімназія",  
Макарівський район  
 

БАСКА 
Віталія Олександровича 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Київський картонно-
паперовий комбінат", м.Обухів  
 

БОБРОВНІКА 
Юрія Вікторовича 

- керівника відділу державного вищого 
навчального закладу "Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Г.Сковороди" 
 

БОГУСЛАВСЬКОГО 
Валерія Йосиповича  

 

- голову комісії товариства "НВП 
"Аеротехніка – МЛТ", Макарівський 
район 
 

БОНДАРЯ 
Дмитра Анатолійовича 

- головного спеціаліста відділу управління 
Київської обласної державної адміністрації 
 

БОРОДИНЮ 
Тетяну Олександрівну 

- сестру медичну старшу ясел-садка 
"Ластівка", м.Березань 
 

ВАЙСФЕЛЬДА 
Леоніда Ароновича 

 

- голову Броварської районної державної 
адміністрації у 1999–2005 роках, 
радника голови Броварської районної  
державної адміністрації 
 

ВАКАРЧУК 
Олександру Василівну 

 
 
 

- начальника відділу Управління 
Держпродспоживслужби в Броварському 
районі Головного управління 
Держпродспоживслужби в  Київській області 

ВАХНІЯ 
Сергія Петровича  

 

- почесного голову товариства "Земля 
Томилівська", Білоцерківський район 
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ВИННИКА 
Олександра Миколайовича 

 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Київської 
обласної державної адміністрації 
 

ВОЙТОВИЧ 
Тамару Олександрівну 

 

- лікаря відділення комунального закладу 
"Вишгородська центральна районна  
лікарня" 
 

ГАВРИЛЕНКА 
Григорія Олександровича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Аратта", Згурівський район 
 

ГАРАГУ 
Ольгу Олексіївну 

- директора Київського обласного центру 
соціально-психологічної реабілітації 
дітей "Переяслав" служби у справах 
дітей та сім’ї  Київської обласної 
державної адміністрації  
 

ГАРКАВЕНКО 
Тетяну Іванівну 

- птахівника виробничої дільниці продуктивної 
птиці № 14 сільськогосподарського 
товариства "Старинська птахофабрика", 
Бориспільський район 
 

ГЕРАЩЕНКА 
Вадима Олексійовича 

- директора товариства "Фармацевтичний 
науково-дослідний центр "Альянс 
краси", Вишгородський район 
 

ГНАТІВСЬКУ 
Лідію Іванівну 

- приватного підприємця, Таращанський 
район 
 

ГОПКАЛА 
Григорія Петровича 

 

- тракториста сільськогосподарського 
товариства "Любарецьке", 
Бориспільський район 
 

ГОРБАЧОВУ 
Ірину Володимирівну 

- керівника Центру допомоги учасникам 
АТО, членам їх сімей та членам сімей 
загиблих військовослужбовців, які брали 
участь у проведенні антитерористичної  
операції, Васильківський район 
 

ГОСТІЩЕВУ  
Людмилу Антонівну 

- директора товариства "Богуславський 
завод продтоварів" 
 

ГРАБ 
Оксану Дмитрівну  

- заступника начальника відділу 
управління Київської обласної 
державної адміністрації 
 

ГРИБАНА 
Юрія Миколайовича 

 

- керівника оркестру духових 
інструментів відділу Іванківської 
районної державної адміністрації 
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ГРИЦИЩА 

Михайла Михайловича 
- муляра державного підприємства 

спиртової і лікеро-горілчаної 
промисловості "Укрспирт" (ДП 
"УКРСПИРТ") Стадницького місця 
провадження діяльності, Тетіївський район 
 

ГРИШКА 
Сергія Миколайовича 

 

-  голову Броварської районної ради 
 

ГУДЗЕНКО 
Наталію  Василівну 

- учителя навчально-виховного комплексу 
"Сквирський ліцей – загальноосвітня 
школа I–II ступенів" Сквирської 
районної ради  
 

ГУЛЕНКА 
Олега Миколайовича 

- голову Київської обласної організації  
Товариства Червоного Хреста України 
 

ДАНЕЛІЮ 
Ніну Володимирівну 

- фізичну особу – підприємця, голову 
громадської організації "Волонтерський 
центр "Незламний дух", м.Ржищів 
 

ДЕМ’ЯНОВА 
Борислава Олексійовича  

 

- слюсаря-ремонтника акціонерного 
товариства "Молнія", Баришівський район  
 

ДИКОГО 
Івана Васильовича 

- слюсаря комунального підприємства  
"ВКГ "Бориспільводоканал" 
 

ДМИТРЕНКО 
Людмилу Іванівну 

- завідувача фельдшерського пункту            
с.Одноріг комунального закладу 
"Білоцерківський районний центр 
первинної медико-санітарної допомоги" 
Білоцерківської районної ради 
 

ДМИТРІВА 
Михайла  Андрійовича  

- скульптора, дизайнера, члена 
Національної спілки художників 
України, Фастівський район 
 

ДУБЦЯ  
Віктора Івановича 

- Кривошиїнського сільського голову, 
Сквирський район  
 

ЄВТУШЕНКА 
Олександра Валерійовича  

 

- голову координаційної волонтерської 
ради при Макарівській районній 
державній адміністрації по допомозі 
учасникам АТО 
 

ЗАГОРОДНЬОГО 
Віктора Івановича 

- заступника начальника управління 
товариства "Костал Україна",  
м.Переяслав-Хмельницький 
 

ЗАГУМЕННОГО - начальника управління Броварської 
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Миколу Васильовича 
 

міської ради  

ЗАДНІПРЯНЕЦЬ 
Ірину Вікторівну 

- начальника відділу – головного 
бухгалтера управління Державної 
казначейської служби у Володарському 
районі Київської області 
 

ЗАДОРОЖНОГО  
Олександра Олександровича  

- голову громадської організації учасників 
АТО "Захисники Тетіївщини" 
 

ЗАЄЦЬ 
Галину Степанівну 

- головного спеціаліста управління 
Ірпінської міської ради 
 

ЗАЇКУ 
Григорія Володимировича 

- лікаря відділення Кагарлицької 
центральної районної лікарні 
 

ЗАНУДУ 
Олексія Петровича 

- голову правління акціонерного 
товариства "Обухівський молокозавод"       
 

ІВАЩЕНКА 
Василя Петровича 

 

- головного спеціаліста апарату 
Вишгородської районної державної 
адміністрації 
 

ІГНАТЮК 
Ганну Дмитрівну 

 

- художнього керівника народного 
аматорського ансамблю "Криничанка"  
Іванківського районного будинку 
культури 
 

ІЧЕНЦЯ 
Бориса Петровича 

- пенсіонера, дослідника, краєзнавця, 
історика, Бородянський район 
 

КАЛГАНОВУ 
Людмилу Петрівну 

- завідувача поліклініки Центральної 
районної лікарні Києво-Святошинського  
району 
 

КАЛИНУ 
Марію  Олександрівну 

 

- голову волонтерського центру 
Бориспільської міської організації 
ветеранів України 
 

КАЛІНІНА 
Юрія Володимировича 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Ірпінь 
 

КИРИЛЮКА 
Олега Івановича 

- заступника генерального директора 
сільськогосподарського товариства 
"Черепин", Тетіївський район 
 

КИСЛИЦЬКОГО 
Миколу Миколайовича 

- завідувача сільського клубу с.Зелена 
Поляна, Поліський район 
 

КІФ’ЯК - начальника відділу – головного 
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Світлану Іванівну бухгалтера апарату Київської обласної 
державної адміністрації 
  

КЛИМЕНКО 
Ольгу Іванівну 

- начальника дільниці комунального 
підприємства "Виробниче управління 
комунального господарства", 
м.Бориспіль 
 

КОВАЛЯ 

Івана Івановича  

- голову Київської обласної організації 

Української Спілки ветеранів 

Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 

  

КОЛОМІЙЦЯ           

Ігоря Івановича 

- директора підприємства "Новагрос",  

м.Сквира 

 

КРАВЕЦЬ 

Павлину Олександрівну 

 

- учителя Красилівського навчально-

виховного комплексу  

імені М.І.Савельєва, Ставищенський 

район 

 

КРУЧКА 

Володимира Івановича 

- старшого майстра цеху державного 

спеціалізованого підприємства 

"Чорнобильська АЕС" Державного 

агентства України з управління зоною 

відчуження, м.Славутич 

 

КУЛІКОВСЬКОГО 

Олександра Юрійовича 

- лікаря Рокитнянської центральної 

районної лікарні 

 

КУПРІЄНКО 

Світлану Миколаївну 

- старшого оператора кормоцеху 

підприємства "Нива – Синиця", 

Богуславський район 

 

КУРКА 

Володимира Йосиповича 

- лісничого Ставищенського лісництва 

державного підприємства  

"Білоцерківське лісове господарство" 

 

КУШНІРЧУКА 

Анатолія Юрійовича 

 

- генерального директора місіонерського 

товариства "Світове проголошення", 

військового капелана,  м.Буча 

 

ЛАЩЕНКА 

Леоніда Івановича 

- голову правління госпрозрахункової 

філії "Меркурій" Таращанського 

районного споживчого товариства 

  

ЛЕЩЕНКА - директора товариства "Алеана", 
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Миколу Костянтиновича м.Обухів 

 
ЛІСОВОГО 

Володимира Григоровича 
- генерального директора товариства 

"Годунівське", Яготинський район 
 
 

ЛІТВІНЕНКО 
Тетяну Олександрівну 

- головного спеціаліста сектору 
управління Київської обласної 
державної адміністрації 
 

ЛОЙКА 
Олександра Макаровича 

- ветерана праці, поета-аматора, 
Поліський район 
 

МАЙСАК 
Ларису Дмитрівну  

- директора товариства "Відродження",                   
Фастівський район 
 

МАНЖУРУ 
Івана Сергійовича 

- водія крана автомобільного 
комунального підприємства "Переяслав-
Хмельницьке виробниче управління 
комунального господарства" 
 

МАРТИНОВА 
Сергія  Вікторовича 

- заступника директора комунального 
закладу Київської обласної ради 
"Київський обласний центр олімпійської 
підготовки" 
 

МИСАНА 
Анатолія Миколайовича 

 

- тракториста комунального підприємства 
"Виробниче управління житлово-
комунального господарства" Переяслав-
Хмельницької міської ради 
 

МИШИНСЬКОГО 
Віталія Петровича 

- водія цеху державного підприємства 
"Тетерівський  лісгосп", Бородянський 
район 
 

МУСІЄНКА 
Володимира Юрійовича 

 

- слюсаря акціонерного товариства 
"Миронівський завод по виготовленню 
круп і комбікормів", учасника 
антитерористичної операції  
 

МУХІНА 
Сергія  Валентиновича 

- слюсаря цеху відокремленого підрозділу 
"Авторемонтсервіс" державного 
підприємства "Національна атомна 
енергогенеруюча компанія "Енергоатом",        
м.Славутич 
 

НОВОДВОРСЬКУ 
Світлану Вікторівну 

- художнього керівника народного 
ансамблю танцю "Міленіум" культурно-
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мистецького комплексу "АКАДЕМ", 
м.Бориспіль 
 

ОВЕРКА 
Ігоря Івановича 

- директора товариства "Будівельна фірма 
"Синергія", м.Ірпінь 
 

ОЛЕКСЕНКО 
Світлану Степанівну 

- оператора машинного доїння 
сільськогосподарського підприємства 
"Гейсиське", Ставищенський район 
 

ОЛЕКСІЄНКО 
Раїсу Олексіївну 

- оператора машинного доїння  
акціонерного товариства "Кагарлицьке", 
Кагарлицький район 
 

ОМЕЛЯНА 
Сергія Миколайовича 

- механізатора підприємства "Анна", 
Рокитнянський район 
 

ОРЛИКА 
Володимира Яковича 

 

- директора товариства імені Тараса 
Шевченка, Сквирський район 
 

ПАВЛЮК 
Оксану Володимирівну 

- швачку товариства "Березанська суконна 
фабрика" 
 

ПЕДЕНКА 
Володимира Васильовича 

- слюсаря дільниці комунального 
підприємства "Комбінат комунальних 
підприємств м.Василькова" 
 

ПЕКУР 
Валентину Костянтинівну 

 

- директора Боярської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 4, Києво-
Святошинський район  
 

ПЕЛИПЕНКА 
Леоніда Михайловича   

- голову Таращанської районної ради  
ветеранів 
 

ПЕТРИЧУКА 
Володимира Васильовича 

- ветерана праці, громадського діяча, 
Згурівський район  
 

ПІНЧУК 
Наталію Василівну 

- заступника начальника управління –
начальника відділу департаменту 
Київської  обласної державної 
адміністрації 
 

ПРОЗОРА 
Петра Яковича 

 

- директора Рокитнянської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 1 Рокитнянської районної державної 
адміністрації  
 

РИБАКА - директора дочірнього підприємства 
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Олександра Миколайовича  
 

акціонерного товариства "Київхліб" 
"Сквирський хлібозавод" 
 

РОМАНЕНКА 
Ігоря Анатолійовича 

- начальника комунально-рятувальної 
водолазної служби "Київська обласна 
служба порятунку" 
 

РУДНІЧЕНКО 

Нелю Михайлівну 

- заступника голови громадської 

організації "Народна рада м.Сквири",  

волонтера 

 

САВЧУК 

Валентину Андріївну 

- Барахтівського сільського голову, 

Васильківський район 

 

СВІНЦИЦЬКОГО  

Генріха Івановича 

- начальника управління департаменту 

Київської обласної державної адміністрації 

 

СЕМЕНЯКУ 

Володимира Павловича 

- голову ветеранської організації, голову   

спостережної ради товариства "СГП           

імені А.Г.Кравченка", Яготинський район 
 

СИДОРЧУКА 

Євгенія Олександровича 

- слюсаря дільниці № 1 комунального 

підприємства "Васильківтепломережа" 

 

СИРОВЕТНИК 

Світлану Володимирівну  

- завідувача сектору апарату Володарської 

районної державної адміністрації 

 

СКРИПУ  

Василя Ілліча  

- директора підприємства "Центуріон 

плюс", с.Буки, Сквирський район 

 

СТАСЮК 

Аллу Миколаївну 

- учителя Бородянської спеціалізованої 

школи – загальноосвітнього закладу  

І–ІІІ ступенів № 2 з поглибленим 

вивченням окремих предметів 

 

СТЕПАНЧЕНКО 

Мирославу Тимофіївну 

- начальника відділу Яготинської 

районної державної адміністрації 

 

СУЛІМУ 

Василя Івановича 

- генерального директора товариства 

"Спецагроспецкомплекс", Фастівський 

район 

 
ТАРАНА 

Миколу Полікарповича 
 

- краєзнавця, громадського діяча, 
дослідника Голодомору  
1932–1933 років, Васильківський район 
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ТКАЧЕНКА 
Михайла Микитовича 

- громадського діяча, м.Миронівка 
 
 

ТРОЯН 
Жанну Миколаївну 

- лікаря Березанської міської лікарні 
 
 
 

УГНЯВОГО 
Михайла Григоровича  

- головного інженера акціонерного 
товариства "Яготинський маслозавод" 
 

УДОВИЧЕНКА 
Володимира Петровича 

- голову Офісу реформ Київської області 
 
 

ФЕДОСЕНКА 
Віктора Миколайовича 

- директора підприємства "Науково-
виробнича фірма "Технопроект", 
Вишгородський район 
 

ЦВИКА 
Василя Вікторовича 

- засновника фермерського господарства 
"Тетяна 2011", Згурівський район 
 

ЧЕРНІЯ 
Анатолія Федоровича 

- інженера Миронівського 
м’ясопереробного заводу "Легко" 
відокремленого підрозділу акціонерного 
товариства "Миронівський завод по 
виготовленню круп і комбікормів" 
 

ЧУПІКУ 
Віктора Сергійовича 

- монтажника товариства "Виробничо-
комерційна фірма "Промкомплект",              
м.Славутич 
 

ШЕПЕЛЯВЕНКО 
Тамару  Григорівну 

- учителя Ставівської  загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів, Кагарлицький район 
 

ШИНКАРУК 
Галину Станіславівну 

- вчителя Володарської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 1, смт Володарка  
 

ШИРОКОСТУПА 
Олександра Васильовича 

- голову фермерського господарства 
"Широкоступ", Кагарлицький район 
 

ШКУРКО 
Лесю Олександрівну 

- учителя Шкарівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Білоцерківської 
районної державної адміністрації  
 

ШУМОВСЬКУ 
Аллу Іванівну 

- заступника директора Васильківської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
№ 3 Васильківської міської ради  
 

ЮР’ЄВА 
Василя Миколайовича 

- військового пенсіонера, інваліда війни, 
Фастівський район 
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ЯНКОВЕНКА 
Миколу Федоровича 

- головного агронома відділу Національного 
наукового центру "Інститут землеробства 
Національної академії аграрних наук 
України", Києво-Святошинський район 
 

ЯРЬОМКУ 
Світлану Миколаївну 

- члена національної збірної команди 
України з дзюдо, м.Вишневе 

по Кіровоградській області 
 

АСТАПОВИЧА 
Олега Миколайовича 

- командира взводу, старшину запасу, 
учасника антитерористичної операції  
 

БІЛОУСА 
Геннадія Анатолійовича 

- приватного підприємця, волонтера, 
Ульяновський район 
 

БОНДАР 
Світлану Василівну 

- власного кореспондента інформаційно-
аналітичного тижневика "Дзеркало тижня. 
Україна" в Кіровоградській області 
 

БОРОДІНУ 
Тетяну Іванівну 

 

- заступника голови  благодійної організації 
"Благодійний фонд "Кіровоград 
волонтерський" 
 

БУБЛИКА 
Ярослава Володимировича 

- депутата Кіровоградської обласної ради 
 
 

ВЕЛЬГУН 
Наталію Миколаївну 

 

- члена громадської організації "Перевесло", 
координатора всеукраїнського проекту 
"Безкоштовні курси української мови",       
м.Кіровоград 
 

ВИШНЕВСЬКОГО 
Анатолія Миколайовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Побєда", Маловисківський 
район 
 

ВЛАДОВА 
Івана Васильовича 

- експерта проекту "Побудуємо майбутнє 
разом!" при Кіровоградській обласній раді 
 

ВЯЗОВЦЕВА 
Віталія Володимировича 

 

- директора товариства "Експансія", члена 
громадської організації "Кіровоградська 
міська організація захисників Вітчизни 
"Бойове братство", учасника 
антитерористичної операції  
 

ГАЛИЦЬКОГО 
Миколу Олександровича 

- завідувача відділу Кіровоградського 
обласного краєзнавчого музею – 
меморіального музею М.Л.Кропивницького 
 

ГАТИЧА 
Анатолія Івановича 

- завідувача відділення Кіровоградської 
обласної лікарні Міністерства охорони 
здоров’я України  
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ГОРБАЧОВА 

Олександра Васильовича 
 

- члена громадської організації 
"Кіровоградська міська організація 
захисників Вітчизни "Бойове братство", 
учасника антитерористичної операції  
 
 

ГРИГОРАЩЕНКО 

Любомиру Миколаївну 

- члена громадської організації "Народна 

асамблея розвитку основ демократії",           

м.Кіровоград 

 

ГУДАКА 

Івана Дем'яновича 

- члена громадського об’єднання  "Народна 

асамблея розвитку основ демократії",                      

м.Кіровоград 

 

ГРУШКУ 

Володимира Івановича 

- голову селянсько-фермерського 

господарства "Гвіса", Світловодський район 

 

ДРУЗЯ 

Романа Олександровича 

- учасника антитерористичної операції, 

старшину, м.Гайворон 

 

ЗАПОРОЖАНА 

Сергія Віталійовича 

- члена Кіровоградської  обласної  

організації Всеукраїнського товариства 

"Просвіта" імені Тараса Шевченка 

 

ЗАПОРОЖЦЯ 

Сергія Григоровича 

- водія автомобільної бази Кіровоградської 

обласної ради 

 

ІВАШИНУ 

Володимира Олексійовича 

- голову фермерського господарства, 

Бобринецький  район  

 

ІЛИКА 

Романа Ігоровича 

- генерального директора обласного 

комунального виробничого підприємства 

"Дніпро-Кіровоград" 
  

КАЙДАША 

Юрія Анатолійовича 

- генерального директора акціонерного 

товариства "Кіровоградграніт"  

 
КАРАТАША 

Володимира Михайловича 
- пенсіонера, смт Побузьке, Голованівський 

район 
 

КАЩЄЄВА 
Вадима Юрійовича 

- головного редактора районної газети 
"Долинські новини", Долинський район 
 

КОВАЛЕНКО 
Валентину Володимирівну 

- завідувача відділення міського 
комунального лікувально-
профілактичного закладу – дитяча міська 



68 
 

лікарня 
 

КОЛПАК 
Інесу Леонідівну 

- заступника голови  громадської організації  
"Серця матерів Кіровоградщини" 
 

КОРОЛЯ  
Віктора Михайловича 

- генерального директора приватного 
підприємства "Віктор і К", смт Власівка 
 

КОРОТКОВА 
Анатолія Єгоровича 

- директора Кіровоградського обласного 
навчально-виховного комплексу (гімназія-
інтернат – школа мистецтв), художнього 
керівника народного хореографічного 
ансамблю "Пролісок" 
 

КРАВЧЕНКА 
Олександра Дмитровича 

 

- члена громадської організації "Кіровоградська 
міська організація захисників Вітчизни 
"Бойове братство", учасника 
антитерористичної операції  
 

КРІПАКА 
Анатолія Олександровича 

- заступника директора агрофірми "Зоря", 
Компаніївський  район 
 

КРОЛОВЕЦЬКУ 
Валентину Вікторівну 

- завідувача відділення комунального 
закладу "Петрівська центральна районна 
лікарня" 
 

КРОХМАЛЮК 
Людмилу Михайлівну 

- завідувача відділення Світловодської 
центральної районної лікарні 
 

КУРУПУ 
Віктора Миколайовича 

- директора з організації виробництва 
товариства "УкрАгроКом",   
Олександрійський район 
 

ЛАЗАРЄВУ 
Надію Василівну 

 

- секретаря Знам'янської другої селищної 
ради 
 

ЛЕЩИКА 
Сергія Леонідовича 

 

- члена громадської організації 
"Кіровоградська міська організація 
захисників Вітчизни "Бойове братство", 
учасника антитерористичної операції  
 

ЛИТВИНА 
Олександра Володимировича 

- голову фермерського господарства 
"Надія", голову громадської організації 
"Асоціація фермерів та приватних 
землевласників Новгородківського 
району", голову благодійного фонду "За 
сучасну Новгородківщину" 
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ЛОГВИНОВА 
Олександра Анатолійовича 

- директора товариства "Катеринославські 
меблеві майстерні" 
 

МИТРОФАНЕНКА 
Юрія Станіславовича 

 

- члена Кіровоградської обласної організації 
Всеукраїнського товариства "Просвіта"        
імені Тараса Шевченка 
 

МОСКАЛЬЦЯ 
Григорія Леонідовича 

- начальника відділу Петрівської районної 
державної адміністрації  
 

НІКОЛЕНКА 
Миколу Васильовича 

- комерційного директора 
сільськогосподарського товариства 
"Агрофірма Паліївська", Маловисківський 
район  
 

ПЕТРЕЧЕНКА 
Володимира Григоровича 

- директора акціонерного товариства 
"Кіровоградгідроспецбуд" 
 

ПІЦИКА 
Олександра Євгеновича 

- головного інженера Новокостянтинівської 
шахти державного підприємства "Східний 
гірничо-збагачувальний комбінат", 
Маловисківський район  
 

ПОЛТАВЕЦЬ  
Олену Орленівну 

- начальника відділу Олександрійської 
районної державної адміністрації  
 

ПОЛТАВЦЯ 
Віктора Олексійовича 

- голову Кіровоградського обласного 
товариства політичних в’язнів і 
репресованих 
 

ПОПЕЛЮХА 
Юрія Івановича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Агрофірма "Зоря", 
Добровеличківський район 
 

РЕВЕНКА 
Ігоря Олександровича 

- фізичну особу – підприємця, радника 
голови Новоукраїнської районної 
державної адміністрації (на громадських 
засадах) 
 

РОГАЛА 
Юрія Дмитровича  

 

- члена Кіровоградської обласної організації 
Всеукраїнського товариства "Просвіта"        
імені Тараса Шевченка 
 

СОКОЛА 
Сергія Миколайовича 

- голову фермерського господарства 
"Сокіл", Олександрівський район 
 

СОРОКУ 
Семена Климовича 

- члена Кіровоградського міського  
товариства політичних в'язнів і 
репресованих 
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СУХОМЛИНА 

Миколу Олексійовича 
- голову Кіровоградської обласної ради  у 

1990–1992, 1994–1999, 2006–2010 роках 
 

ТАРТИКЯНА 
Айкарама Рашидовича 

- голову фермерського господарства 
"Дживан-Дарвін", Світловодський район  
 

ТИХОНОВИЧ 
Надію Миколаївну 

- голову Кіровоградського міського  
товариства політичних в'язнів і 
репресованих 
 

ТКАЧЕНКО 
Наталію Володимирівну 

- голову правління об'єднання співвласників 
багатоквартирного будинку "Зоряний",                  
м.Знам'янка 
 

ТРОХИМЕНКА 
Івана Дмитровича 

- голову сільськогосподарського 
підприємства "Агрофірма "Пурпурівська", 
Новомиргородський район 
 

ХЕЙНОЛАЙНЕН 
Людмилу Георгіївну 

- методиста науково-методичного центру 
управління Олександрійської міської ради  
 

ШАРОГО 
Віктора Григоровича 

- члена Кіровоградського обласного 
товариства політичних в’язнів і 
репресованих 
 

ШМИГАЛЯ 
Ігоря Павловича 

- лікаря Знам'янської центральної районної 
лікарні 
 

 
по Луганській області 

 
АБЛАБА 

Олександра Миколайовича 
- директора Міловського житлово-

комунального підприємства 
 

АНОДІНУ 
Оксану Миколаївну 

- заступника керівника військово-цивільної 
адміністрації сіл Трьохізбенка,  
Кряківка, Лобачеве, Лопаскине та 
Оріхове-Донецьке Новоайдарського 
району  
 

АРМАТОВА 
Олександра Костянтиновича 

- тракториста філії "Кремінський 
райавтодор" державного підприємства 
"Луганський облавтодор" 
 

БАБЕНКО 
Олену Валеріївну 

- начальника відділу апарату Луганської 
обласної державної адміністрації 
 

БАРАНЦОВУ 
Тетяну Вікторівну 

- директора комунальної установи 
"Луганський обласний центр 
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соціокультурної адаптації молоді з 
обмеженими фізичними можливостями" 
 

БАРЖАКА 
Валерія Володимировича 

- директора товариства "Агрофірма 
"Деметра-С", Біловодський район 
 
 

БАРМЕТА 
Сергія Миколайовича 

- тракториста-машиніста відокремленого 
підрозділу "Лозне" Північного регіону 
акціонерного товариства 
"Сільськогосподарська виробнича  
фірма "Агротон", Білокуракинський 
район 
 

БІРЮКОВУ 
Ганну Олексіївну 

- директора комунального закладу 
"Новоайдарська обласна загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І–ІІІ ступенів"  
 

БОЛКУНА 
Олександра Миколайовича 

- учителя Білокуракинської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 1  
 

БОЛЬШУНОВУ 
Наталію Петрівну 

- головного спеціаліста відділу 
Новопсковської районної державної 
адміністрації 
 

БОНДАРЕНКА 
Анатолія Трохимовича 

- заступника головного лікаря комунальної 
установи "Попаснянська центральна 
районна лікарня" 
 

БРЕНЕРА 
Михайла Олександровича 

- генерального директора товариства 
"Науково-виробнича фірма "МІКРОХІМ" 
 

БУЛЄКОВУ 
Ольгу Вікторівну 

- викладача комунального закладу 
"Сєвєродонецьке обласне музичне 
училище імені С.С.Прокоф’єва" 
   

БУРЦЕВА 
Володимира Олексійовича 

 

- завідувача відділення Новоайдарського 
районного територіального медичного 
об’єднання 
 

ВІНТОНЯКА 
Дмитра Михайловича 

- головного лікаря Сватівської обласної 
психіатричної лікарні 
 

ВИХРОВУ 
Олену Едуардівну 

- головного спеціаліста організаційного 
відділу апарату Луганської обласної 
державної адміністрації 
 

ВЕРГАСОВА 
Рафаеля Каюмовича 

- начальника відділу апарату Луганської 
обласної державної адміністрації 
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ГАВРИЛЮК 
Ольгу Яківну 

- головного спеціаліста управління 
Біловодської районної державної 
адміністрації 
 

ГАВРИША 
Олексія Миколайовича 

- керівника апарату Станично-Луганської 
районної державної адміністрації 
 

ГАРМАШ 
Світлану Олександрівну 

- начальника відділу Міловської районної 
державної адміністрації 
 

ГОЙДЕНКА 
Володимира Миколайовича 

 

- директора сільськогосподарського  
товариства "Воєводське",  
Троїцький район 
 

ГОЛУБЦОВУ 
Наталію Олександрівну 

- начальника управління Державної 
казначейської служби України у 
Станично-Луганському районі Луганської 
області 
 

ГОНЧАРУК 
Олену Федорівну 

- викладача, концертмейстера комунальної 
установи "Кремінська районна дитяча 
музична школа", м.Кремінна 
 

ГОРБЕНКО 
Олену  Вікторівну 

- директора Щастинської обласної 
загальноосвітньої санаторної школи-
інтернату І–ІІ ступенів  
 

ГРИНЬОВУ 
Наталію Володимирівну 

- вчителя Рубіжанської спеціалізованої 
школи І–ІІІ ступенів № 10 Рубіжанської 
міської ради  
 

ДАНИЛЕНКО 
Олену Олександрівну 

- викладача державного професійно-
технічного навчального закладу 
"Лисичанський професійний гірничо-
промисловий ліцей" 
 

ДОРОФЄЄВА 
Сергія Вікторовича 

- директора Луганського обласного 
академічного українського музично-
драматичного театру 
 

ДОРОШЕНКА 
Олександра Семеновича 

- інженера товариства "Марківський 
сирзавод" 
 

ЄМБАКОВА 
Валерія Євгеновича 

- начальника комунального закладу 
"Луганський обласний ліцей-інтернат  
з посиленою військово-фізичною 
підготовкою "Кадетський корпус  
імені героїв Молодої гвардії" 
 

ЄРІНА - ветерана праці, м.Рубіжне 
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Анатолія Олександровича 
 
ЄФІМЕНКО 

Ларису Анатоліївну 
- директора Марківської гімназії  

Марківської районної державної 
адміністрації 
 
 

ЖЕЛЕЗОВСЬКУ 
Ларису Анатоліївну 

- директора комунальної установи 
"Луганський обласний центр навчально-
методичної роботи, культурних ініціатив і 
кіномистецтва" 
 

ЖДАНОВУ 
Маргариту  Ігорівну 

- головного спеціаліста управління апарату 
Луганської обласної державної 
адміністрації 
 

ЖУРБЕНКО 
Наталію Павлівну 

- голову відокремленого підрозділу 
громадської організації "Спілка учасників, 
ветеранів, інвалідів АТО та бойових дій" 
у Станично-Луганському районі 
 

ЗАЙЧЕНКО 
Світлану  Валеріївну 

- заступника начальника відділу апарату 
Луганської обласної державної 
адміністрації 
 

ЗАКУТЬКА 
Миколу Андрійовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "АГРОДАР", Старобільський 
район 
 

ЗУБЦОВУ 
Тетяну Федорівну 

- оператора копіювальних та 
розмножувальних машин відділу апарату 
Луганської обласної державної 
адміністрації 
 

ІВАНІЦЬКУ 
Ірину Володимирівну 

- Вовчоярівського селищного голову, 
Попаснянський район 
 

ІВАНОВА 
Валерія Борисовича 

- виконуючого обов’язки головного лікаря 
Станично-Луганського районного 
територіального медичного об’єднання 
   

ІСАЄВА 
Сергія Анатолійовича 

- першого заступника голови Станично-
Луганської районної державної 
адміністрації 
 

ІЩЕНКА 
Юрія Володимировича 

- директора комунальної установи 
"Луганський обласний фізкультурний 
центр "Олімп" 
 

КАЛЮЖНОГО - заступника голови Марківської районної 
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Сергія Івановича державної адміністрації 
 

КАЛЮЖНУ 
Надію Олександрівну 

- учителя Привільської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Троїцької районної 
ради 
 
 

КАПИЦЮ 
Валерія Миколайовича 

- головного спеціаліста відділу 
департаменту Луганської обласної 
державної адміністрації 
 

КАРАЧЕВЦЕВУ 
Галину Василівну 

- начальника управління Попаснянської 
районної державної адміністрації 
 

КАУТА 
Валерія Івановича 

- голову правління підприємства "КАУТ", 
Кремінський район 
 

КІСЕЛЬОВА 
Дмитра Юрійовича 

- головного лікаря Лисичанської 
комунальної лікувально-профілактичної 
установи "Станція швидкої медичної 
допомоги" 
 

КЛИМЕНКА 
Юрія Степановича 

- лікаря Марківського районного 
територіального медичного об’єднання  
 

КОЛЕСНИК 
Світлану Іванівну 

- начальника служби Новопсковської 
районної державної адміністрації 
 

КОЛОМАК 
Ірину Георгіївну 

- завідувача сектору управління Луганської 
обласної державної адміністрації 
 

КОНОЧКІНА 
Олександра Олександровича 

- старшого майстра служби Станично-
Луганської дільниці Старобільського 
міжрайонного управління з експлуатації 
газового господарства акціонерного 
товариства "Луганськгаз" 
 

КОРНІЄНКА 
Степана Івановича 

- головного майстра товариства "Добродія 
Трейд", смт Білокуракине 
 

КОСТИРЮ 
Павла Анатолійовича 

- завідувача відділення комунальної 
установи "Старобільське районне 
територіальне медичне об’єднання" 
Старобільської районної ради  
 

КОСТИРЮ 
Петра Олександровича 

- учителя, керівника військово-
патріотичного гуртка "Сокіл" 
комунального закладу "Лисичанська 
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 27 
Лисичанської міської ради Луганської 
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області" 
 

КОСТРЮКОВА 
Олега Валентиновича 

- директора товариства "Лисичанський 
пивоварний завод" 
 

КУКУЯШНУ 
Євдокію Іванівну 

- директора Кремінської школи-гімназії 
Кремінської районної ради  
 

КУЛАГУ 
Віктора Володимировича 

- завідувача відділення Троїцького 
територіального медичного об’єднання  
 

КУЛІШОВУ 
Інну Олегівну 

- завідувача відділення Рубіжанської 
центральної міської лікарні 
 

КУСТОВА 
Віктора Володимировича 

- гірника очисного забою відокремленого 
підрозділу "Шахта імені Г.Г.Капустіна" 
акціонерного товариства 
"Лисичанськвугілля" 
 

КУШИНОВУ 
Надію Василівну 

- регіонального директора хлібозаводу № 4      
м.Сєвєродонецька товариства "Компанія 
Хлібінвест" 
 

ЛАВРЕНЮКА 
Станіслава Миколайовича 

- завідувача редакції творчо-виробничого 
об’єднання радіомовлення філії 
Національної телекомпанії України 
"Луганська регіональна дирекція"  
 

ЛЕБЕДИНЕЦЬ 
Ірину Яківну 

- провідного бібліографа Сватівської   
центральної районної бібліотеки                  
імені Т.Полякова комунального закладу 
"Сватівська районна централізована 
бібліотечна система" 
 

ЛЄМЄШ 
Ольгу Володимирівну 

- заступника начальника відділу апарату 
Луганської обласної державної 
адміністрації 
 

ЛІННІКА 
Олександра Федоровича 

 

- директора товариства "Лан", 
Новопсковський район 
 

ЛЬОГКОГО 
Вадима Борисовича 

- заступника начальника цеху 
відокремленого підрозділу "Луганська 
теплова електрична станція" товариства 
"ДТЕК Східенерго" 
 

МАЛИШКО 
Зою Володимирівну 

- учителя навчально-виховного комплексу 
"Свистунівська загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів – дошкільний навчальний 
заклад Сватівської районної ради 
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Луганської області" 
 

МАЛИЩЕНКО 
Зою Дмитрівну 

- головного лікаря комунального закладу 
"Біловодський районний центр первинної 
медико-санітарної допомоги" 
 
 

МИХАЙЛЮКОВУ 
Віру Єгорівну 

- ветерана місцевого самоврядування,              
м.Привілля 
 

МІНІНА 
Геннадія Михайловича 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Рубіжанський картонно-
тарний комбінат" 
 

МЕДВЕДЄВА 
Сергія Дмитровича 

- голову фермерського господарства 
"Меддов-АМ", Міловський район 
 

МОЗГО 
Лілію Григорівну 

- директора Старобільського районного 
будинку творчості дітей та юнацтва 
 

МОРОЗОВУ 
Людмилу Миколаївну 

- заступника голови Біловодської районної 
державної адміністрації 
 

МОСКАЛЬОВА 
Олександра Юхимовича 

- Данилівського сільського голову, 
Біловодський район 
 

НАУГОЛЬНУ 
Наталію Михайлівну 

- керівника апарату Сватівської районної 
державної адміністрації 
 

НЕЧИТАЙЛО 
Валентину Михайлівну 

- начальника відділу департаменту 
Луганської обласної державної 
адміністрації 
 

НЄМЦЕВУ 
Світлану Іванівну 

- комерційного директора підприємства 
"Старобільський завод продовольчих 
товарів" 
 

ОГАРКОВУ 
Ірину Іванівну 

- головного бухгалтера товариства 
"Підприємство "Сфера", Новоайдарський 
район 
 

ОСТАНОВСЬКУ 
Наталію Іванівну 

- начальника управління Пенсійного фонду 
України в Попаснянському районі 
Луганської області 
 

ОСТРОГЛЯД 
Наталію Михайлівну 

- начальника відділу Білокуракинського 
районного центру зайнятості 
 

ОЛІЙНИКА 
Володимира Миколайовича 

- агронома сільськогосподарського  
товариства "АФ "Партнер", смт Білокуракине 
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ПАВЛЕНКО 

Олену Григорівну 
- фізичну особу – підприємця, депутата 

Білокуракинської селищної ради 
 

ПАНІНУ 
Галину Валентинівну 

- заступника головного лікаря Луганського 
обласного клінічного онкологічного 
диспансеру 
 

ПЛАТОНОВУ 
Олену Іванівну 

- головного лікаря Старобільської обласної 
фізіотерапевтичної лікарні 
 

ПОДКУЙКА 
Володимира Миколайовича 

- директора товариства "Пінта – 
Кремінський пивоварний завод"   
 

ПОЛТАВСЬКУ 
Кароліну Леонідівну 

- директора товариства "Незалежна 
телерадіокомпанія "ІРТА", м.Луганськ 
 

ПОЛЯНИК 
Олену Юріївну 

- завідувача комунального дошкільного 
навчального закладу "Веселка", 
Міловський район  
 

ПОТАПОВУ-ПАНАСЕНКО 
Олену Володимирівну 

- начальника відділу Державного архіву 
Луганської області 
 

ПРИЩЕПУ 
Геннадія Миколайовича 

- Великоцького сільського голову, 
Міловський район 
 

ПРОТАСОВУ 
Наталію  Михайлівну 

- директора Писарівської загальноосвітньої 
школи І–ІІ ступенів Новопсковської 
районної ради  
 

РАБУЛЕЦЬ 
Тетяну Анатоліївну 

- головного лікаря комунальної установи 
"Сєвєродонецька міська багатопрофільна 
лікарня" 
 

РИЖКОВУ 
Раїсу Василівну 

- заступника головного лікаря 
Новоайдарського районного терито-
ріального медичного об’єднання  
 

РЯПОЛОВА 
Миколу Макаровича 

- монтера Новопсковського міжрайонного 
управління з експлуатації газового 
господарства філії акціонерного 
товариства "Луганськгаз" 
 

САВЧЕНКА 
Сергія Вікторовича 

- ректора державного закладу "Луганський 
національний університет імені Тараса 
Шевченка" 
 

СІКОЄВУ 
Поліну Іванівну 

- заступника голови громадської організації 
"Сєвєродонецька міська організація 
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ветеранів України" 
 

СИДЯЧЕНКО 
Людмилу Миколаївну 

- керуючого територіального 
відокремленого відділення філії 
Луганського обласного управління 
акціонерного товариства "Ощадбанк" в 
Станично-Луганському районі 
 

СЄМЄНЄНКО 
Світлану Вікторівну     

- головного лікаря Станично-Луганського 
районного центру первинної медико-
санітарної допомоги 
 

СКЛЯРОВА 
Віктора Михайловича 

- директора державного підприємства 
"Кремінське лісомисливське господарство" 
 

СКУБАКА 
Андрія Анатолійовича 

- директора департаменту Луганської 
обласної державної адміністрації 
 

СОЛОДУХУ 
Надію Миколаївну 

- заступника директора комунального закладу 
"Новоайдарська обласна загальноосвітня 
санаторна школа-інтернат І–ІІІ ступенів" 
 

СТЕШЕНКА 
Віталія Васильовича 

 

- волонтера, Сватівський район 

СТАРЧЕНКА 
Григорія Михайловича 

- директора комунальної установи 
"Територіальне медичне об’єднання               
м.Лисичанськ" 
 

СУЧКОВУ 
Світлану Вікторівну 

- головного спеціаліста відділу апарату 
Луганської обласної державної адміністрації 
 

ТАЛДОНОВА 
Миколу Григорійовича 

- голову громадської організації "Обласна 
організація ветеранів України в 
Луганській області" 
 

ТЕРЕЩЕНКА 
Сергія Івановича 

- голову Троїцької районної ради 
 
 

ТІШАКОВА 
Олександра Сергійовича 

- начальника механізованого загону 
сільськогосподарського підприємства 
"Агрофірма Привілля", Троїцький район  
 

ТОМІНОВА 
Олексія Олександровича 

- старшого тренера-викладача Луганської 
обласної школи вищої спортивної 
майстерності 
 

ФІЛІШТІНСЬКОГО 
Дмитра Геннадійовича 

- начальника відокремленого  
підрозділу "Попаснянський  
департамент комунального  
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підприємства "Попаснянський районний 
водоканал" 
 

ХАЛФІНА 
Євгена Дмитровича 

- директора районного комунального 
підприємства "Старобільськвода" 
 
 

ХАРКІВСЬКУ 
Валентину Іванівну 

- головного бухгалтера акціонерного 
товариства "Сєвєродонецьке науково-
виробниче об’єднання "Імпульс" 
 

ЧМИРЬОВУ 
Ганну Іванівну 

- учителя Сєвєродонецького 
багатопрофільного ліцею 
Сєвєродонецької міської ради  
 

ШАПОВАЛОВА 
Ігоря Вікторовича 

 

- директора Луганської обласної філармонії 

ШЕВЧЕНКА 
Володимира В’ячеславовича 

- начальника Луганського обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства 
 

ШМОРГУН 
Наталію Леонідівну 

- керівника зразкового хору "Сонечко" 
Новопсковського районного центру 
культури та дозвілля 
 

ЮРЧЕНКА 
Олега Володимировича 

- першого заступника голови 
Новоайдарської районної державної 
адміністрації 
 

 
по Львівській області 

 
АБЛЯТІФОВА 

Рустема Мамутоглу 
 

- голову ради громадської організації 
"Кримський інститут громадянського 
суспільства", м.Львів  
 

АНТОНЯКА 
Юрія Тарасовича 

 

- заступника голови громадської організації 
"Всеукраїнська гвардія революції" 
 

БАЛИЧА 
Івана Григоровича 

 

- пенсіонера, політичного в’язня, 
громадського діяча, Мостиський район 

БЕЗПАЛЬКА 
Ярослава-Йосафата Миколайовича 

 

- голову громадської організації "Золочівське 
станичне братство ОУН-УПА імені Шугая" 

БИКА 
Ігоря Степановича 

- заступника декана факультету 
Львівського національного університету  
імені Івана Франка 
 

БИСТРИЦЬКУ 
Лідію Миколаївну 

- медика-добровольця, учасника 
антитерористичної операції, Турківський 



80 
 

 район 
 

БОЖИКА 
Олександра Анатолійовича 

 

- соліста-концертмейстера Академічного 
симфонічного оркестру Львівської 
обласної філармонії 
 
 

БОЙЧУКА 
Богдана Петровича 

- головного лікаря Жидачівської 
центральної районної лікарні 
 

БОНКА 
Ореста Едуардовича 

- голову громадського об’єднання 
"Майдан" 
 

ВАНЬОВСЬКОГО 
Михайла Васильовича 

 

- художнього керівника Заслуженого 
ансамблю танцю України "Юність", 
м.Львів 
 

ВЕЛІЙКА 
Івана Богдановича 

- голову Львівського обласного відділення 
Всеукраїнської громадської організації  
"Всеукраїнська асоціація автоперевізників" 
 

ВОЙНАРОВСЬКОГО 
Анатолія Францевича 

 

- доцента кафедри Львівської національної 
академії мистецтв 
 

ВУШКА 
Петра Івановича 

 

- пенсіонера, голову Яворівського районного 
братства воїнів ОУН-УПА, політв’язня 
 

ГЕРИЧА 
Володимира Петровича 

- директора Державного історико-
архітектурного заповідника у м.Жовкві 
 

ГНАТЕНКА 
Миколу Григоровича 

 
 
 

- директора – художнього керівника 
Львівського академічного обласного 
музично-драматичного театру імені Юрія 
Дрогобича 
 

ГОЗУ 
Володимира Олеговича 

- члена національної збірної України з важкої 
атлетики, студента Львівського державного 
університету фізичної культури 
 

ГОРОДНОГО 
Ореста Івановича 

 

- пенсіонера, голову Пустомитівської 
районної державної адміністрації у 2005–
2009 роках 
 

ГРАБОВСЬКОГО 
Назара Зеновійовича 

- лікаря відділення Львівського обласного 
державного клінічного лікувально-
діагностичного  кардіологічного центру  
 

ГРЕСЬКІВА 
Тараса Васильовича 

 

- Дашавського селищного голову, 
Стрийський район 

ГРИНІВА - народного депутата України І скликання, 
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Євгена Андрійовича 
 

представника Львівської обласної 
історико-просвітницької правозахисної 
організації "Меморіал" імені В.Стуса 
 

ГУСЯК 
Дарію Юріївну 

- голову громадської організації "Ліга 
українських жінок", зв’язкову генерала 
УПА Романа Шухевича 

ДАНИЛИШИНА 
Олексія Васильовича 

 

- пенсіонера, учасника національно-
визвольної боротьби, політв'язня,                      
смт Гніздичів 
 

ДАЩАКІВСЬКУ 
Оксану Юріївну 

 

- керівника Західноукраїнського 
представництва Міжнародного фонду 
"Відродження" 
 

ДОРОШЕВИЧА  
Йосифа Івановича 

 

- настоятеля храму Покрови Божої Матері 
Української православної 
церкви Київського патріархату, 
митрофорного протоієрея 
 

ДУБАСА 
Володимира Юрійовича 

 

- пенсіонера, голову Новороздільського 
осередку Спілки політичних в’язнів 
України, м.Новий Розділ 
 

ДУЖУ 
Марію Теодорівну 

 

- пенсіонера, члена Львівського обласного 
товариства політичних в’язнів і 
репресованих 
 

ДЯЧЕНКА  
Андрія Павловича 

- тимчасово виконуючого обов’язки  
генерального директора державного 
підприємства "Львіввугілля" 
 

ДЬОЛОГА 
Юрія Івановича 

 

- голову громадської ради при Мостиській 
районній державній адміністрації  
 

ЖАЛОВАГУ 
Ларису Яківну 

 

- матір Героя Небесної Сотні Жаловаги 
Анатолія Григоровича, Жовківський район 
 

ЖЕНЧУКА 
Тараса Богдановича 

 
 

- машиніста сцени державного 
підприємства "Національний академічний 
український драматичний театр імені 
Марії Заньковецької" 
 

ЖЕРЕБНУ 
Марію Петрівну 

- матір Героя Небесної Сотні Жеребного 
Володимира Миколайовича, Городоцький 
район 
 

ЗАБЛОЦЬКУ 
Надію Володимирівну 

 

- голову Трускавецької міської асоціації 
інвалідів Львівської обласної асоціації  
інвалідів Всеукраїнської організації 
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інвалідів "Союз організацій інвалідів 
України" 
 

ЗАНІКА 
Олега Дмитровича 

 
 

- начальника Млинківського 
природоохоронного науково-дослідного 
відділення Яворівського національного 
природного парку 
 

ЗЕЛЕНЕВИЧА 
Ігоря Миколайовича 

- Риківського сільського голову, 
Сколівський район 
 

ІВАНИЧУКА 
Романа Івановича 

 

- народного депутата України І скликання, 
письменника, громадського діяча, Героя 
України, м.Львів 
 

ІВАНЧИНУ 
Олега Антоновича  

- директора агрофірми "Білий Стік", 
Сокальський район 
 

ІВАНЧУКА 
Романа Михайловича 

- головного редактора газети "Високий 
замок. Самбірщина" 
 

ІЛЬКІВ 
Ганну Іванівну 

- матір Героя Небесної Сотні Ільківа 
Богдана Івановича, Пустомитівський 
район 
 

КАРВАЦЬКОГО 
Василя Михайловича 

- директора відокремленого підрозділу  
оздоровчо-лікувального закладу 
"Ровесник" 
 

КАРВАЦЬКОГО 
Юрія Андріановича 

- завідувача відділення с.Н.Милятин 
обласного комунального закладу 
Львівської обласної ради "Львівський 
обласний клінічний наркологічний 
диспансер" 
 

КАСЯНА  
Сергія Васильовича 

- заступника головного лікаря Сокальської 
центральної районної лікарні  
 

КАЩУКА 
Ярослава Васильовича 

- митрофорного протипресвітера, 
настоятеля Катедрального собору святих 
Апостолів Петра і Павла, генерального 
директора "Карітас" Сокальсько-
Жовківської єпархії 
 

КЛЮСА 
Йосифа Івановича 

 

- пенсіонера, члена ОУН-УПА, 
с.Стрілковичі, Самбірський район 

КЛЮЧКОВСЬКУ 
Ірину Михайлівну 

- директора Міжнародного інституту 
освіти, культури та зв’язків з діаспорою  
Національного університету "Львівська 
політехніка" 
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КОРЕНЬОВСЬКОГО 

Василя Петровича 
- механіка дільниці відокремленого 

підрозділу "Шахта "Степова" державного 
підприємства "Львіввугілля", 
м.Червоноград 
 
 

КОРЖИНСЬКОГО 
Ярослава Васильовича 

- громадського діяча, Городоцький район 
 
 

КОРЧИНСЬКУ 
Емілію Василівну 

- пенсіонера, члена ОУН-УПА, політв’язня, 
Миколаївський район 
 

КОСА 
Петра Миколайовича 

 

- директора Дрогобицького народного дому 
імені Івана Франка 

КОСАЧЕВИЧА 
Петра Івановича 

- директора Турківського районного 
народного дому відділу Турківської 
районної державної адміністрації, голову 
міжнародної громадської організації 
"Світовий конгрес бойків"  
 

КОСІВА 
Михайла Васильовича 

 

- народного депутата України І скликання, 
м.Львів 

КОСТЕЦЬКУ 
Марію Михайлівну 

 
 

- матір Героя Небесної Сотні Паньківа 
Миколи-Олега Олександровича, 
Пустомитівський район 

КРУЦА 
Івана Васильовича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
Турківський район  
 

КУЗИКА 
Євгена Васильовича 

 

- громадського діяча, Старосельського 
сільського голову у 1998–2006 роках, 
Пустомитівський район 
 

ЛАГОЦЬКОГО 
Володимира Миколайовича 

- пенсіонера, організатора створення та 
керівника громадського музею Слави 
Стецько в с.Юшківцях,  Жидачівський  
район 
 

ЛЕЩИНСЬКОГО 
Володимира Михайловича 

- депутата Городоцької районної ради 
 
 

ЛИЛЬО  
Ігоря Миколайовича 

- керуючого партнера туристичної компанії 
"Кумпель тур", історика, журналіста,            
м.Львів 
 

ЛУЖЕЦЬКУ 
Ольгу Василівну 

- директора Дрогобицької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів імені І.Франка 
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ЛУГОВУ 

Ларису Анатоліївну 
 

- директора Львівської обласної дитячої 
бібліотеки 

МАЗІЯ 
Романа Михайловича 

 
 

- пенсіонера, поета, Щирецького 
селищного голову у 1990–1998 роках, 
Пустомитівський район 
 

МАКСИМ’ЮК 
Тетяну Максимівну 

 

- пенсіонера, члена Національної спілки 
архітекторів України, м.Львів 
 

МАНДРИК 
Мирославу Романівну 

 

- директора Народного дому с.Деревня,  
Жовківський район 

МАНИШИНА 
Богдана 

 

- єпископа-помічника Стрийської єпархії 
Української греко-католицької церкви 

МАТВІЇВ 
Надію Григорівну 

 

- молодшу сестру медичну відділення 
Буської центральної районної лікарні, 
матір Героя Небесної Сотні Бурої Ольги 
Василівни, Буський район  
 

МИЛЯНА  
Володимира Петровича  

- голову федерації веслування  
на байдарках та каное Львівщини, 
президента Львівської обласної асоціації  
ветеранів спорту 
 

МИХАЙЛИКА 
Миколу Степановича 

 

- пенсіонера, громадського діяча, 
Турківський район 
 

МОСКАЛЮКА 
Геннадія Валерійовича 

 
 

- настоятеля монастиря Святого Юрія  
чину Святого Василія Великого 
Української греко-католицької церкви, 
м.Червоноград 
 

МУЗИЧУК  
Наталію Василівну 

- тренера-викладача дитячо-юнацької 
спортивної школи "Старт", Стрийський 
район 
 

НИКИФОРІВА 
Романа Федоровича 

 

- викладача Стрийської дитячої школи 
мистецтв 
 

НИСКОГУЗА  
Михайла Михайловича 

 
 

- капелана Львівського крайового братства 
вояків УПА, настоятеля храму 
Святого Йосафата у м.Червонограді 
 

ПАСЕЛЬСЬКУ 
Анну Йосифівну 

 

- секретаря-друкарку сектору відділу 
управління апарату Львівської обласної 
державної адміністрації 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%84%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF-%D0%BF%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%94%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%85%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%96%D1%8F%D0%BD%D0%B8
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ПАСТУШЕНКО 

Ольгу Борисівну 
 

- голову Львівського обласного відділення 
громадської організації "Союз українок" 
 

ПЕТРУЩАКА 
Миколу Якимовича 

 

- політв’язня, станичного Самбірської 
станиці братства ОУН-УПА 
 

ПИЛИПЦЯ 
Миколу Андрійовича 

- власника сімейної ферми, Жовківський 
район 
 

ПІНЧАКА 
Миколу Йосиповича 

 

- голову сільськогосподарського товариства 
"Перше Травня", Дрогобицький район  
 

ПІСТУНА  
Андрія Ігоровича 

- старшого тренера відділення Львівської 
обласної школи вищої спортивної майстерності 
 

ПОПОВИЧА 
Ігоря Львовича 

 

- завідувача лабораторії Інституту 
фізіології імені О.Богомольця 
Національної академії наук України 
 

ПОСАЦЬКОГО 
Богдана Степановича 

 

- професора кафедри Національного 
університету "Львівська політехніка"  
 

ПОТИМКО 
Оксану Збігневну 

 
 

- керівника ресурсного центру освітніх 
інформаційних технологій для осіб з 
особливими потребами Національного 
університету "Львівська політехніка" 
 

ПРИЙМАК 
Ганну Іванівну 

 

- генерального директора товариства 
"Галант", Бродівський район 
 

РАК 
Оксану Володимирівну 

 

- артистку-вокалістку (солістку) 
Заслуженої академічної капели України 
"Трембіта", м.Львів 
 

РУДАВСЬКОГО 
Михайла Івановича 

- Терлівського сільського голову,  
Старосамбірський район 
 

РУСАНОВУ 
Ірину Василівну 

 

- доцента кафедри Національного 
університету "Львівська політехніка"  
 

СЕНИКА 
Руслана Миколайовича 

 

- начальника Навчально-спортивної бази 
літніх видів спорту, м.Львів 

СІМЧЕНКА 
Станіслава Олексійовича 

- заступника директора Рудківської 
загальноосвітньої школи  І–ІІІ ступенів 
імені Володимира Жеребного 
 

СМІЛКУ 
Віталія Івановича 

- учасника антитерористичної операції, 
Городоцький район 
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СОЛЬЧАНИК 

Оксану Іванівну 
 

- матір Героя Небесної Сотні Сольчаника 
Богдана Зіновійовича, Старосамбірський 
район 
 

ТКАЧУКА  
Ярему Степановича 

 

- члена ОУН, політичного в’язня, 
Мостиський район 

ТОЧИН 
Олександру Станіславівну 

 

- матір Героя Небесної Сотні Точина 
Романа Петровича, Жидачівський район 
 

ТРОХИМЧУКА 
Степана Васильовича 

 

- голову Львівського обласного відділення 
Всеукраїнського об’єднання ветеранів 
 

УШНЕВИЧА 
Михайла Остаповича 

- електрогазозварювальника акціонерного 
товариства "НПК-Галичина", батька 
Героя Небесної Сотні Ушневича Олега 
Михайловича, м.Сколе 
 

ФЕДИШИНА 
Романа Степановича 

 

- засновника групи компаній "Шувар", 
радника директора товариства "РСП 
"Шувар", м.Львів 
 

ФЕДОРИЧАКА 
Миколу Михайловича 

 

- начальника управління Трускавецької 
міської ради 

ХОМИК 
Ореславу Василівну 

- голову Всеукраїнської громадської 
організації "Союз українок", головного 
лікаря комунального закладу Львівського 
обласного дитячого психоневрологічного 
диспансеру 
 

ХУДОБУ 
Ігоря Івановича 

 

- голову правління акціонерного 
товариства "Силікат", Яворівський район 
 

ЧАБАНА 
Ігоря Дмитровича 

 

- учасника Революції Гідності, м.Львів 
 
 

ЧАПЛЮ 
Галину Теодорівну 

 

- начальника управління Дрогобицької 
районної державної адміністрації 
 

ЧЕМЕРИСА 
Михайла Івановича 

 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Калина", м.Червоноград 
 

ШПІЦЕРА 
Василя Івановича 

 

- Львівського міського голову у 1990– 
1994 роках 

ЮСЬКЕВИЧ 
Олександру Євстафіївну 

 

- почесного голову Золочівського 
районного товариства "Просвіта" імені 
Тараса Шевченка  
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ЮХНОВСЬКОГО 
Ігоря Рафаїловича 

 

- академіка Національної академії наук 
України, Героя України 

ЯРИМОВИЧ 
Лідію Костянтинівну 

- матір Героя Небесної Сотні Дигдаловича 
Андрія Івановича, Пустомитівський район 
 

по Миколаївській області 
 

БАНДУРКА 
Володимира Васильовича  

- заступника головного інженера відокремленого 
підрозділу "Южно-Українська атомна 
електростанція" державного підприємства 
"Національна атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом"  
 

БАРМЯТОВУ 

Олену Миколаївну 

 

- соціального працівника відділення 

територіального центру соціального 

обслуговування  (надання соціальних 

послуг) Вітовського району 

 

БЕРГЕР 

Людмилу Петрівну  

- начальника управління Вітовської 

районної державної адміністрації 

 

БЛАКИТНУ 

Тетяну Іванівну  

 

- директора Миколаївської 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  

№ 57 імені Т.Г.Шевченка 

 

БОГДАНЦЕВА 

Василя Васильовича 

 

- голову Єланецької районної ради 

БОРОВИК 

Тетяну Григорівну 

- голову Врадіївської районної організації 

Товариства Червоного Хреста України 

 

ВИСОЦЬКОГО 

Петра Анатолійовича                                

- пенсіонера, голову Братської районної 

державної адміністрації у 2005– 

2008 роках  

 

ВОЙТЕНКА 

Володимира Леонідовича 

- пенсіонера 

 

 

ВОРОБЙОВУ 

Аллу Володимирівну 

- голову Миколаївської районної державної 

адміністрації 

 

ГАЛЬОВИЧА 

Василя Якимовича  

- директора Новопетрівського 

сільськогосподарського підрозділу 
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 товариства "Пономар", Снігурівський район 

 

ГАРИДЖУКА 

Володимира Михайловича  

 

- учасника антитерористичної операції, 

м.Южноукраїнськ 

 

ГЕРАСІМЕНЮ 

Олександра Анатолійовича  

 

- начальника управління Миколаївської 

міської ради 

 

ГОНЧАРОВУ  

Тетяну Олександрівну   

- начальника управління Южноукраїнської 

міської ради 

 

ГРУШЕВСЬКОГО 

Олександра Миколайовича   
 

- волонтера, Братський район   

ДЕМЧУКА 

Олександра Миколайовича 

 

- голову Вітовської районної державної 

адміністрації  

 

ДЕРГУНОВУ 

Ларису Юріївну  

 

- начальника управління Миколаївської 

міської ради 

ДИМИТРОВА 

Михайла Федоровича  

 

- начальника управління Миколаївської 

обласної державної адміністрації 
 

ДИРДІНА 

Євгена Михайловича 

- голову правління, генерального директора 

акціонерного товариства "Санта Україна" 

м.Первомайськ 

 

ДІДЕНКА 

Юрія Володимировича 

- голову Миколаївської обласної 

громадської організації  

 

ЗАХАРЧЕНКА 

Віктора Володимировича  

 токаря акціонерного товариства "Завод 

"Фрегат", м.Первомайськ 

 

ІВАНОВА 

Сергія Степановича 

 

- директора сільськогосподарського 

виробничого кооперативу "Агрофірма 

"Миг-Сервіс-Агро", Новоодеський район  
 

ІВАНОВУ  

Надію Валеріївну 
 

- директора товариства "Золотий колос",                         

м.Миколаїв 
 

ІЩЕНКА 
Вадима Павловича 

- директора департаменту Миколаївської 
обласної державної адміністрації 
 

КОЛОДІЄНКО 
Світлану Іванівну  

- заступника директора загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 60, м.Миколаїв 
 

КОРОЛЬ - незалежного журналіста 
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Анну Іванівну  
 

КРУЖКОВУ 
Наталю  Володимирівну 

- директора Єланецького професійного 
аграрного ліцею  
 

КУЗЮК  
Ніну Олександрівну 

- директора Казанківської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 1 Казанківської 
районної ради      
                                          

ЛІСНІЧЕНКА 
Володимира Анатолійовича 

- генерального директора відокремленого 
підрозділу "Южно-Українська АЕС" 
державного підприємства "Національна 
атомна енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом" 
 

ЛІСТУНОВУ 
Ліану Олегівну 

 

- голову Миколаївського обласного 
осередку Національної спілки майстрів 
народного мистецтва України 
 

МАЗУРА 
Валентина Петровича  

- директора Баратівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Новобузької 
районної ради  
 

МАТВЄЄВА 
Ігоря Семеновича 

 

- голову Вітовської районної ради  

МАТВІЄНКА 
Валентина Петровича  

- голову правління товариства "Баштанська                         
райсільгоспхімія" 

  
МАТЮНІНУ 

Тетяну Григорівну  
 

- начальника служби департаменту 
Миколаївської міської ради 
 

МАТЮХІНУ  
Тетяну Григорівну  

- заступника начальника відділу 
Миколаївської міської ради 
 

МИРОНЮК 
Світлану Володимирівну  

- учителя Доманівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 2 Доманівської 
районної ради 
 

МИЩИШЕНА  
Миколу Петровича  

 

- першого заступника голови адміністрації 
Заводського району Миколаївської 
міської ради 

 
МІНАКОВА 

Володимира Андрійовича 
  

- керівника гуртків Миколаївського 
районного будинку творчості учнів 
 

МОЛДОВАНЕНКА 
Михайла Олександровича  

 

- керівника сільськогосподарських 
підприємств "Веселий Роздол",  
"Фаворит-М", імені Шевченка,  
смт Доманівка    
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МОСКАЛЕНКА 

Михайла Миколайовича 
- пенсіонера, голову Миколаївської 

обласної ради III і IV скликань 
 

МУРЛЕНКО 
Наталію Григорівну 

- керівника народного вокального гурту 
"Козаченьки" Очаківського районного 
будинку культури 
 

НАЗАРУКА 
Павла Івановича  

- лікаря Врадіївської центральної районної 
лікарні 
 

НАКАЗЕНКА 

Сергія Брониславовича 

- голову фермерського господарства 

"Світлана – Н", Кривоозерський район  

 

НІКІТЕНКО  

Любов Михайлівну  

 

- заступника директора департаменту – 

начальника відділу Миколаївської міської 

ради 

 

ОСТАПЕНКА  

Олександра  Миколайовича 

 

- заступника директора 

сільськогосподарського товариства    

"Промінь", Арбузинський район    

 

ПАНИЧ  

Наталю Дмитрівну  

- директора Коблівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів, Березанський район                     

                                                                                                        

ПАРАСКУН 

Наталю Михайлівну 

 

- керівника апарату Вітовської районної 

державної адміністрації                                                                                                                                         

ПОРОТНІКОВА 

Миколу Арсентійовича 

- голову Миколаївської обласної ради 

ветеранів України 

 

РУДНІЦЬКУ 

Тетяну Михайлівну 

 

- директора Павлівської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Снігурівської 

районної ради  

 

ТАНАСОВА 

Сергія Івановича  

 

- голову Березанської районної державної 

адміністрації  

 

ТАРАБАН 

Катерину Петрівну       

- начальника Кривоозерського об’єднаного 

управління  Пенсійного фонду України  

 

ТВЕРДОВСЬКУ 

Ірину Олександрівну  

- лікаря Веселинівської центральної 

районної лікарні  

 

ТЕТЕНЬКІНУ 

Тетяну Анатоліївну 

- директора товариства "Добробут", 

Миколаївський район          
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ТОКАРСЬКОГО  

Віктора Володимировича  

 

- директора з життєзабезпечення 

товариства "Первомайськдизельмаш" 

 

ТРЕНОЖКІНА  

Володимира Кириловича 

- директора товариства "Науково-

технологічний центр "Лан", 

Вознесенський район 

 

 

ТУР 

Лідію Павлівну  

- вчителя Баштанської загальноосвітньої 

школи  І–ІІІ ступенів № 1 

Баштанської районної ради  

 

ФАЛІЛЄЄВА 

Валерія Борисовича  

- пенсіонера, колишнього голову 

Березнегуватської районної державної 

адміністрації у 2005–2007 роках 

 

ЧАЙКУ 

Валентина Семеновича 

- пенсіонера, голову Миколаївської 

обласної ради ІІ, ІІІ скликань 

 

ШИШКІНУ 

Людмилу Василівну  

- учителя Березнегуватської 

загальноосвітньої школи I–III ступенів 
 

ШМАТКОВА 
Олександра Васильовича   

- директора товариства "Первомайська 
меблева фабрика "КЕДР"   
 

ШТАНЬКО 
Людмилу Михайлівну 

 

- голову правління товариства "Німфея",  
м.Вознесенськ  

ЯРОВЕНКО 
Ольгу Олександрівну 

 

- директора Очаківської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів № 2 імені П.П.Шмідта   
 

 
по Одеській області 

 
АВЕР’ЯНОВУ  

Людмилу Вікторівну 
- лікаря Одеського обласного благодійного 

фонду реабілітації дітей-інвалідів 
"Майбутнє" 
 

АНДРІЄВСЬКОГО 
Олександра Георгійовича 

- головного лікаря Одеської міської 
клінічної лікарні № 10 
 

АРНАУТА  
Миколу Георгійовича 

- керівника громадської організації "Фонд 
імені І.М.Інзова", м.Болград  
 

АХЛУПІНА  
Євгенія  Семеновича 

- заступника голови, голову комітету 
Організації ветеранів Одеської області, 
голову Одеської обласної ради партизанів 
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та підпільників Одеської області 
 

БАБКОВУ  
Євгенію Миколаївну 

- учителя Біляївської загальноосвітньої 
школи № 1 I–III ступенів 
 

БІЛОУСА  
Володимира Володимировича 

- члена громадської організації "Одеська 
спілка ветеранів та інвалідів АТО", 
учасника антитерористичної операції  
 
 

БЄЛЯЄВА  

Євгена Ігоровича 

- члена громадської організації "Спілка 

ветеранів АТО в Ананьївському районі" 

 

БОГАЧА 

Юрія Володимировича 

- голову правління громадської організації 

"Одеська спілка ветеранів та інвалідів 

АТО", юрисконсульта акціонерного 

товариства "Одеський завод радіально-

свердлильних  верстатів" 

 

БОНДАРЦЯ  

Володимира Миколайовича 

- голову селянського (фермерського) 

господарства "Імпульс", Березівський 

район 

 

БОНДАРЯ  

Сергія Володимировича 

- завідувача відділення комунальної 

установи "Одеський обласний 

онкологічний диспансер" 

 

БОТУШАНСЬКУ  

Ольгу Федорівну 

- генерального директора Одеської 

національної наукової бібліотеки 

 

БОЧКОВА 

Миколу Михайловича 

- пенсіонера, полковника у відставці 

 

 

БУРДЕЙНИНА 

Ігоря Івановича 

- військового пенсіонера 

 

 

ВЕСЕЛКОВА  

Олександра Васильовича 

- члена громадської організації ветеранів 

АТО "Рапіра", учасника 

антитерористичної операції  

 

ВІТОС  

Валентину Гнатівну 

- директора комунальної установи 

"Одеський обласний центр української 

культури" 

 
ВОЛКОВА  

Валерія Васильовича 
- директора державного підприємства 

"Одеський обласний радіотелевізійний 
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передавальний центр", м.Одеса 
 

ВОЛКОВА  
Віктора Петровича 

- учителя Богданівського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа I–III ступенів – дошкільний 
навчальний заклад"  
 

ВУЖИЛОВСЬКУ  
Віру Василівну 

- директора комунальної установи 
"Ананьївський дитячий будинок-
інтернат" 
 

ГАММУ 
Миколу Опанасовича 

- головного терапевта Військового 
медичного клінічного центру Південного 
регіону 
 

ГАРБУЗНЯКА  
Миколу Сергійовича 

- члена громадської організації "Одеська 
спілка ветеранів та інвалідів АТО", 
учасника антитерористичної операції  
 

ГЛАЗИРИНА  
Володимира Львовича 

- архітектора, професора Одеської 
державної академії будівництва та 
архітектури 
 

ГОДЕНЮКА  
Миколу Вікторовича 

- лікаря комунальної установи "Одеська 
обласна клінічна лікарня" 
 

ГОНЧАРЕНКА 
Сергія Миколайовича 

- заступника голови  громадської 
організації "Спілка ветеранів АТО в 
Ананьївському районі" 
 

ГРЕКАЛА  
Володимира Миколайовича 

- члена громадської організації "Одеська 
спілка ветеранів та інвалідів АТО", 
учасника антитерористичної операції  
 

ГРЕЦЕНЮКА  
Юрія Вікторовича 

- заступника голови громадської організації 
"Ветерани АТО БЛАГО", учасника 
антитерористичної операції  
 

ГРИНЧЕВСЬКОГО  
Василя Йосиповича  

(МАРКА) 

- єпископа, керуючого Одесько-Балтською 
єпархією Української православної 
церкви Київського патріархату 
 

ГРИЦИШИНУ  
Ольгу Володимирівну 

- художнього керівника зразкового 
танцювального колективу "Балтська 
зірочка" комунального закладу 
"Балтський будинок культури" Балтської 
міської ради  
 

ГУМЕНЮКА  
Сергія Валерійовича 

- фотохудожника, голову правління  
Одеської фотографічної асоціації, 
художника Міжнародної федерації 
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фотомистецтва при ЮНЕСКО 
 

ГУРСЬКОГО  
Олексія Георгійовича 

- почесного голову Організації ветеранів 
Одеської області 
 

ДАНІЛЬЧУК  
Зінаїду Михайлівну 

- телятницю товариства "Агрофірма 
"Дністровська", с.Теплиця 
 
 
 

ДАШКА  
Геннадія Геннадійовича 

- голову громадської організації "Рапіра", 
учасника антитерористичної операції, 
м.Чорноморськ 
 

ДЕСЯТНИКА  
Ігоря Петровича 

- головного лікаря комунального закладу 
"Білгород-Дністровська міськрайонна 
багатопрофільна лікарня" 
 

ДИБУ  
Наталію Матвіївну 

- завідувача відділу Одеської національної 
наукової бібліотеки 
  

ДОБРЯНСЬКУ  
Олену Олександрівну 

- артистку балету – провідного майстра 
сцени Одеського національного 
академічного театру опери та балету 
 

ДРАГАНА  
Вячеслава Павловича 

- директора Ананьївського районного 
будинку культури, художнього керівника 
народного самодіяльного ансамблю 
народної пісні "Калина" 
 

ДУБКІНУ 
Ольгу Сергіївну 

- учительку загальноосвітньої школи 
I–III ступенів № 53, м.Одеса 
 

ДЯЖУКА 
Романа Уляновича 

- директора товариства "Дунайський 
аграрій", м.Ізмаїл 
 

ЄВСІКОВА  
Богдана Володимировича 

- лікаря відділення комунальної установи 
"Одеська обласна клінічна лікарня" 
 

ЄФІМЧУКА  
Леоніда Миколайовича 

- фрезерувальника ремонтного цеху 
акціонерного товариства "Одеський 
припортовий завод" 
 

ЖЕЛЯСКОВА  
Степана Андрійовича 

- заступника начальника відділу 
Державного архіву Одеської області 
 

ЖУКОВА  
Віктора Володимировича 

- інваліда війни, учасника 
антитерористичної операції, с.Ісаєво 
 

ЖУМИГУ  - голову осередку Овідіопольського району  
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Олександра Володимировича громадської організації "Одеська обласна 
організація учасників АТО "Побратими", 
учасника антитерористичної операції  
 

ЗАПОРОЖЧЕНКО  
Марину Борисівну 

- завідувача відділення Одеського 
обласного клінічного медичного  центру  
 

ЗЕЛІНСЬКУ  
Аксенію Олександрівну 

- директора централізованої бібліотечної 
системи відділу Миколаївської районної 
державної адміністрації  
 

ЗОРЮ  
Олену Олегівну 

- заступника головного лікаря комунальної 
установи "Одеський обласний медичний 
центр психічного здоров’я" 
 

КАВАЛЕРОВА  
Володимира Анатолійовича 

- директора комунального закладу 
"Одеський обласний інститут 
удосконалення вчителів" 
 

КЕЛЕМБЕТ 
Юлію Іванівну 

- головного спеціаліста відділу 
Малиновської районної державної 
адміністрації 
 

КІРСАНОВА  
Анатолія Максимовича 

- голову Білгород-Дністровського міського 
товариства "Союз Чорнобиль України" 
 

КНЯЖКОВСЬКУ  
Неллі Євгенівну 

- художника-емальєра, м.Одеса 
 
 

КОЗАЧЕНКО  
Жанну Олексіївну 

- голову комісії Одеського училища  
мистецтв і культури імені 
К.Ф.Данькевича 
 

КОЛЕБОШИНА  
Валерія Яковича 

- директора комунального закладу 
"Рішельєвський ліцей", м.Одеса 
 

КОЛЕСНИК  
Лілію Федорівну 

- заступника директора Дивізійської 
загальноосвітньої школи I–III ступенів, 
Татарбунарський район  
 

КОМОРІНА  
Віктора Миколайовича 

- директора науково-дослідної установи 
"Український науковий центр екології 
моря" Міністерства екології та природних 
ресурсів України  
 

КОРНИСЮКА  
Руслана Вікторовича 

- директора малого підприємства "Тумен", 
м.Одеса 
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КОТВИЦЬКУ  
Людмилу Едуардівну 

- начальника Головного управління 
статистики в Одеській області 
 

КОТОВА  
Михайла Олександровича 

- члена громадської організації "Велике 
серце", учасника антитерористичної 
операції  
 
 

КРАВАЦЬКУ  
Олену Вікторівну 

- чемпіонку Європейських ігор 2015 року, 
переможця Кубка світу 2016 року з 
фехтування, члена національної збірної 
команди України з фехтування 
 

КРАВЧЕНКА  
Анатолія Григоровича 

- художника-графіка, члена Національної 
спілки художників України 
 

КУРАНДО  
Світлану Володимирівну 

- ученого секретаря Одеського 
національного університету  
імені І.І.Мечникова  
 

КУРТЄВУ  
Людмилу Дмитрівну 

- оператора свинарських комплексів і 
механізованих ферм товариства 
"Агропрайм холдинг", м.Ізмаїл 
 

КУХТУ  
Ганну Йосипівну 

- завідувача Червонознам’янського 
дошкільного навчального закладу 
"Сонечко", Іванівський район  
 

ЛАБАСА  
Вадима Ілліча 

- керівника відділу громадської організації 
"ОБЕРІГ ОДЕСА" 
 

ЛАПЧЕНКА  
Сергія Володимировича 

- начальника цеху – заступника головного 
прибориста акціонерного товариства 
"Одеський припортовий завод" 
 

ЛЕВЕРІВСЬКУ  
Світлану Андріївну 

- майстра комунального підприємства 
"Міський житлово-комунальний центр", 
м.Южне 
 

ЛИСЕНКО  
Анастасію Сергіївну 

- триразову срібну призерку чемпіонату 
Європи 2015 року з важкої атлетики, 
члена національної збірної команди 
України з важкої атлетики 
 

МАЖАРОВУ  
Наталю Вікторівну 

- директора благодійного фонду "Друзі 
музею", голову організаційного комітету 
Вишиванкового фестивалю, м.Одеса  
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МАКСЮТІНУ  
Олену Геннадіївну 

- вчителя Одеської загальноосвітньої школи 
№ 38 I–III ступенів Одеської міської ради  
 

МАСТЕРЕНКА  
Віктора Захаровича 

- голову Одеської обласної організації 
(відділення) Всеукраїнського об'єднання 
ветеранів  
 

МАЦКЕВИЧА  
Олега Сергійовича 

- члена  громадської організації ветеранів 
АТО "Рапіра", учасника 
антитерористичної операції  

МЕДЯНИКА  
Романа В'ячеславовича 

- адміністратора благодійного фонду 
"Міжнародна допомога "Добрий 
самарянин", м.Одеса 
 

МИРОНЕНКА  
Василя Івановича 

- головного архітектора товариства  
"Архікон", м.Одеса 
 

МИХАЙЛЕНКО  
Наталію Володимирівну 

- засновника та організатора Всеукраїнського 
щорічного заходу "Мегамарш у 
вишиванках", голову Одеської філії 
"Мистецьке об’єднання "Остання барикада" 
 

МІЛЬЧЕВА  
Миколу Миколайовича 

- чемпіона Олімпійських ігор зі стрільби 
стендової, члена національної збірної 
команди України зі стрільби стендової 
 

МІТЮЧЕНКА  
Ігоря Вадимовича 

- начальника управління акціонерного 
товариства "Одесагаз" 
 

МОГИЛЬНИЦЬКУ  
Галину Анатоліївну 

- почесного члена парафіяльної ради 
кафедрального собору та засновника 
церковно-парафіяльної школи при 
кафедральному соборі Різдва Христового 
Української православної церкви  
Київського патріархату, м.Одеса 
 

МОЗЕР  
Євгенію Петрівну  

- пенсіонерку, колишнього завідувача 
відділу культури у Ренійському районі 
 

НАДЕЖКО  
Галину Онисимівну 

- директора Одеського навчально-
виховного комплексу № 49 
"Спеціалізована школа – загальноосвітня 
школа I–III ступенів"  
 

НЕТКОВУ  
Тетяну Олександрівну  

- директора комунального закладу 
"Болградська спеціальна загальноосвітня 
школа-інтернат I–III ступенів з 
дошкільними групами корекційного та 
реабілітаційного спрямування" 
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НУМЕРЕНКО  
Інну Володимирівну 

- завідувача дошкільного навчального 
закладу санаторного типу –  
ясел-садка № 27 "Сніжинка" відділу 
Ізмаїльської міської ради 
 

ОСТАПЧУКА  
Вадима Володимировича 

- члена громадської організації "Одеська 
міська організація учасників АТО 
"Побратими", учасника 
антитерористичної операції   
 

ОЛІЙНИК 
Лілію Іллівну 

- голову літературного клубу "Джерела", 
поетесу, м.Рені 
 

ПАЛАМАРЧУК  
Вікторію Сергіївну 

- лікаря комунального закладу "Білгород-
Дністровська міськрайонна 
багатопрофільна лікарня" 
 

ПАЛАМАРЧУКА  
Сергія Івановича 

- директора Бакшанського навчально-
виховного комплексу I–III ступенів, 
Савранський район  
 

ПАНКОВА 
Юрія Михайловича 

- директора комунального підприємства 
"ЖКС "Черьомушки" 
 

ПАРАТОВУ  
Юлію Євгенівну 

- триразову чемпіонку Європи 2015 року з 
важкої атлетики, члена національної 
збірної команди України з важкої 
атлетики 
 

ПАСЄЧНІКОВУ  
Наталію Володимирівну 

- директора державної установи "Інститут    
очних хвороб і тканинної терапії                     
імені В.П.Філатова Національної академії 
медичних наук України" 
 

ПИШНЯКА  
Максима Вікторовича 

- голову громадської організації "Спілка 
ветеранів АТО в Ананьївському районі"  
 

ПІВТОРАКА  
Михайла Федоровича 

- директора Одеського дитячого будинку-
інтернату 
 

ПОЛТОРАКА  
Миколу Миколайовича 

- інваліда війни, учасника 
антитерористичної операції  
 

ПРИХОДЧЕНКО  
Людмилу Леонідівну 

- завідувача кафедри Одеського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України 
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РЕДЕРА  
Анатолія Семеновича 

- генерального директора товариства  
"ІНТЕРХІМ", м.Одеса 
 

РЕДЬКО  
Олену Григорівну 

- директора Одеського академічного театру 
музичної комедії імені М.Водяного 
 

РІЗНИКІВА  
Олексу Сергійовича 

- члена ради Одеської обласної організації 
(відділення) Всеукраїнського об’єднання 
ветеранів 
 

РОГОВОГО  
Олексія Володимировича 

- члена громадської організації ветеранів  
АТО "Рапіра", учасника 
антитерористичної операції, 
м.Чорноморськ 
 

РОДІНУ  
Олену Рудольфівну 

- начальника управління Головного 
управління Пенсійного фонду України в 
Одеській області 
 

РУДНИЦЬКУ  
Наталю Анатоліївну 

- адвоката, голову кваліфікаційно-
дисциплінарної комісії адвокатури 
Одеської області 
 

РУМІЛІАТІСЯ  
Олександра Михайловича 

- директора товариства "Турист", м.Одеса 
 
 

САГАЙДАКА  
Миколу Федосійовича 

- головного агронома відділення 
"Ларжанка" товариства "Агропрайм 
холдинг" 
 

САЛАБАША  
Михайла Костянтиновича 

- відповідального секретаря районної 
комісії з Книги Пам’яті України  
централізованої бібліотечної системи   
з філіями Ренійської районної ради  
 

СИРОВЕГІНА 
Миколу Анатолійовича  

(МИКИТУ) 
 

- архімандрита, секретаря Одесько-
Балтського єпархіального управління 
Української православної церкви   
Київського патріархату  
 

СІРЧЕНКА  
Сергія Петровича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Подільськ 

СЛАВИНСЬКОГО  
Віталія Володимировича 

- заступника голови правління громадської 
організації "Одеська спілка ветеранів та 
інвалідів АТО" 
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СЛАВОВА  
Івана Івановича 

- механізатора фермерського господарства 
"Промінь", с.Холмське 
 

СЛОБОДЯНЮКА  
Анатолія Івановича 

- директора державного підприємства 
"Савранське лісове господарство" 
 

СОРОЧАНА  
Миколу Васильовича 

- директора товариства "Агрофірма 
"Кодима", м.Кодима 
 

СТОЦЬКОГО  
Віктора Павловича 

- директора товариства "Науково-
виробниче підприємство "Агро-Ритм",                           
с.Любашівка  

СТРЕЛЬЦОВА  
Євгена Львовича 

- ученого секретаря Південного 
регіонального центру Національної 
академії правових наук України, м.Одеса 
 

ТАРАНЕНКА  
Івана Федоровича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Білгород-Дністровський 

ТАРАСЕНКО  
Ангеліну Анатоліївну 

- фотохудожника, члена правління 
Одеської фотографічної асоціації 
 

ТЕРЗІ  
Івана Георгійовича 

- механізатора фермерського господарства 
"Агрофірма "Бургуджі", с.Виноградівка  
 

ТЕРПАН  
Стефанію Миколаївну 

- головного зоотехніка товариства 
"Агрофірма "Дністровська", с.Теплиця 
 

ТКАЧА  
Петра Астафійовича 

- учителя навчально-виховного комплексу 
"Балтська загальноосвітня школа  
I–III ступенів № 1 імені Олеся Гончара – 
ліцей" 
 

ТРИБОЙ  
Олену Миколаївну 

- заступника директора навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа I–III ступенів – дошкільний заклад" 
с.Перехрестове, Фрунзівський район  
 

ФЕДОРЕНКОВУ  
Тетяну Олексіївну 

- голову Одеської обласної організації 
Всеукраїнського фізкультурно-
спортивного товариства "Колос" АПК 
України 
 

ФЕДОСЬЄВА  
Олександра Івановича 

- учасника антитерористичної операції, 
інваліда війни, с.Коса 
 

ФІЛІПА 
Ігоря Георгійовича 

- завідувача відділення Ізмаїльської 
центральної міської лікарні 
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ЦИМБАЛА  
Миколу Миколайовича 

- декана факультету Національного 
університету "Одеська морська академія" 
 

ЧЕБОТАРЯ 
Івана Костянтиновича 

 

- голову правління сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Победа",                           
с.Новоселівка 
 

ЧЕРЕУШЕНКА  
Григорія Даниловича 

- директора товариства "Шахта "Горячівка" 
товариства "Шахта "Довжанка" малого 
підприємства "Гірник", 
Красноокнянський район 
 

ЧЕХОВСЬКОГО  
Миколу Петровича 

- голову селянського (фермерського) 
господарства "Роксолана", смт Затишшя  
 

ШЕВЧЕНКО  
Валентину Петрівну 

- директора Березівського вищого 
професійного училища Одеського 
національного політехнічного 
університету 
 

ШЕЙКА  
Володимира Ілліча 

- голову комісії Організації ветеранів 
Одеської області 
 

ШКУРЕНКА  
Олександра Олександровича 

- інваліда війни, учасника 
антитерористичної операції, м. Одеса 
 

ШЛОДУ  
Олену Володимирівну 

- викладача класу образотворчого 
мистецтва Любашівської дитячої 
музичної школи   
 

ШПАКА  
Сергія Васильовича 

- директора музею Історії розвитку 
українського козацтва, головного отамана 
міжобласної громадської організації 
"Чорноморський округ. Козацтво 
Запорозьке" 
 

ШУХТІНА  
Вадима Вікторовича 

- головного лікаря комунальної установи 
"Одеський обласний клінічний медичний 
центр" 
 

ЯГОДКУ  
Андрія Андрійовича 

- чемпіона перших Європейських ігор  
2015 року з фехтування, члена національної 
збірної команди України з фехтування 
 

 
по Полтавській області 

 
АВДЄЄВУ 

Наталію Іванівну 
- оператора машинного доїння 

сільськогосподарського товариства 
"Скіф", Котелевський район  
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БЕЗКРОВНОГО 

Тараса Івановича 
- молодшу медичну сестру обласної 

психіатричної лікарні "Снітино", 
учасника антитерористичної операції, 
Лубенський район 
 

БЕЗПАЛЬКА 
Миколу Михайловича 

 

- Гирявоісковецького сільського голову, 
Лохвицький  район 

БЛИЗНЮКА 
Івана Федоровича 

- голову наглядової ради акціонерного 
товариства "Велика Круча", 
Пирятинський район 
 

БОЙКА 

Ярослава Юрійовича 

- водія селянсько-фермерського 

господарства  "Світанок", Оржицький 

район 

 

БОЙЧИЧ 

Ольгу Іванівну 

- Погребівського сільського голову, 

Глобинський район 

 

БОЛОТНОГО 

Олександра Володимировича 

 

- Бодаквянського сільського голову, 

Лохвицький район 

 

БУГРІЯ 

Михайла Івановича 

- начальника управління департаменту 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

ВАРЧЕНКА 

Юрія Миколайовича 

- першого заступника директора 

департаменту – начальника управління 

Полтавської обласної державної 

адміністрації 

 

ВОЙЦУНА 

Романа Анатолійовича 

 

- механізатора селянського фермерського 

господарства "Грунтознавець", 

Великобагачанський район 

 

ВОЛОДЬКІНА 

Анатолія Миколайовича 

- голову сільськогосподарського 

фермерського господарства "Росток", 

Чутівський район 

 

ГАЛУШКА 

Володимира Івановича 

 

- Плосківського сільського голову, 

Решетилівський район 

ГАНЖУ 
Тетяну Василівну 

- директора Кунцівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Новосанжарської 
районної ради 
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ГІРІЧ 

Жанну Петрівну 

- начальника управління Семенівської 

районної державної адміністрації 

 

ГУСАК 

Ірину Миколаївну 

- керуючого справами виконавчого 

комітету Гадяцької міської ради 

 

ДЕМЧУКА 

Анатолія Миколайовича  

- директора комунального закладу дитячо-

юнацької спортивної школи "Олімпійські 

надії" Полтавської обласної ради 

 

 
ДЗЮБУ 

Володимира Петровича 
- активіста громадського об’єднання  

"Координаційний центр об’єднань  
ветеранів АТО, Збройних Сил, інвалідів 
війни, учасників бойових дій, локальних 
конфліктів і миротворчих місій та 
волонтерів", м.Кременчук 
 

ДРЮЦЬКУ 
Наталію Володимирівну 

- доярку підприємства "Імені  Калашника",  
Полтавський район 
 

ІВАНЧЕНКА 
Віктора Григоровича 

- заступника керівника апарату – 
начальника відділу апарату Полтавської 
обласної державної адміністрації 
 

ІНОЗЕМЦЕВУ 
Віру Юріївну 

- методиста районного методичного 
кабінету відділу Великобагачанської 
районної державної адміністрації  
 

КАЛАНТИРЮ 
Олександра Івановича 

- Дашківського сільського голову,  
Кобеляцький район 
 

КАРЛАШ 
Любов Володимирівну 

- головного спеціаліста відділу управління 
Полтавської обласної державної 
адміністрації 
 

КЛЕПАЧА 
Володимира Михайловича 

- директора Пирятинського елеватора 
товариства "Баришівська зернова 
компанія"  
 

КОЖУШКА 
Григорія Мефодійовича 

- професора кафедри вищого навчального 
закладу Укоопспілки "Полтавський 
університет економіки і торгівлі" 
 

КОНОНЧУК 
Інну Анатоліївну 

- начальника служби Полтавської обласної 
державної адміністрації 
 

КРАМАРЕНКО 
Тетяну Федорівну 

- директора Козельщинської дитячої 
музичної школи 
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КОШЕЛЬ 

Раїсу Олександрівну 
- пенсіонера, голову Лубенської 

міськрайонної громадської організації  
"Союз жінок-трудівниць "За майбутнє 
дітей України" 
 

ЛАНДАРЯ 
Олександра Миколайовича 

- начальника комунального підприємства 
"Житлово-експлуатаційна  організація           
№ 2" Полтавської міської ради 
 
 

ЛИСЕНКА 
Миколу Яковича 

- голову Чорнухинської районної 
організації Українського товариства 
охорони пам’яток історії та культури  
 

ЛОТОУСА 
Віктора Вікторовича 

- голову правління акціонерного 
товариства "Полтавський гірничо-
збагачувальний комбінат" 
 

ЛУКАЦЬКОГО 
Олександра Семеновича 

- генерального директора підприємства 
"Виробничо-торгова компанія "Лукас",  
м.Кременчук 
 

ЛУЦЕНКА 
Євгенія Володимировича 

- оператора акціонерного товариства 
"Миргородський завод мінеральних вод" 
 

ЛУЦЕНКО 
Нілу Олександрівну 

- керівника народного хорового колективу 
Гребінківського районного будинку 
культури 
 

МАЗУРА 
Володимира Борисовича 

 

- художника, селище Решетилівка 
 

МАРТИНОВСЬКОГО 
Юрія Григоровича 

- пенсіонера, ветерана праці, співголову 
Товариства української мови імені Тараса 
Шевченка,  м.Кременчук 
 

МИРОШНИЧЕНКО 
Наталію Вікторівну 

- методиста районного методичного 
кабінету відділу Машівської  районної 
державної адміністрації  
 

МОКЛЯКА 
Володимира Олександровича 

- заступника директора Полтавського 
краєзнавчого музею імені Василя  
Кричевського 
 

НАТАЛЕНКА 
Сергія Миколайовича 

- головного лікаря комунальної Лубенської 
центральної міської лікарні 
 

НОВІКОВА 
Віктора Володимировича 

- керівника громадського формування 
"Перша лубенська сотня самооборони 
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"Спас" 
 

ОБЕРЕМКА 
Василя Миколайовича 

- доцента кафедри вищого навчального 
закладу Укоопспілки "Полтавський  
університет економіки і торгівлі" 
 

ОГРИЗЬКА 
Олександра Федоровича 

- учителя Карлівської гімназії імені Ніни 
Герасименко 
 

ОНІЩЕНКО 
Ніну Вікторівну 

 

- начальника управління департаменту 
Полтавської обласної державної адміністрації 
 

ОСТАШКА 
Валерія Івановича 

- пенсіонера, ветерана праці, с.Почаївка, 
Гребінківський район 
 

ПАВЛОВА 
Михайла Федоровича 

- лісничого Псільського лісництва 
державного підприємства "Кременчуцьке  
лісове господарство", Козельщинський 
район  
 

ПАСЮТУ 
Анатолія Григоровича 

- голову правління сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Перемога", 
Хорольський район 
 

ПЕЛИХА 
Анатолія Івановича 

- заступника голови правління 
сільськогосподарського виробничого 
кооперативу "Батьківщина" по 
тваринництву, селище Котельва 
 

ПИСАРЕНКА 
Віталія Івановича 

- голову фермерського господарства, 
Новосанжарський район 
 

ПЛЕСКАЧА 
Юрія Михайловича 

- директора підприємства "ЛУБНИМАШ"  
 
 

ПРИСЕДЬКА 
Володимира Валентиновича 

- директора державного підприємства 
"Шовкорадгосп Гоголівський", 
Шишацький район 
 

ПРОКОПЕНКА 
Михайла Миколайовича 

- директора Березоворудської  
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів,  
Пирятинський район  
 

ПУСТОВІТА 
Тараса Павловича 

- заступника директора – начальника 
відділу Державного архіву Полтавської 
області 
 

РЕВУ 
Івана Івановича 

- першого заступника директора 
департаменту Полтавської обласної 
державної адміністрації 
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РОМЕНСЬКУ 

Людмилу Борисівну 
- бібліотекаря Єрківської сільської 

бібліотеки – філіалу Миргородської 
централізованої бібліотечної системи 
 

РУДЯ 
Юрія Борисовича          

- директора Карлівського районного 
будинку культури 
 

СЕМИДІДЬКО 
Зою Володимирівну 

- заступника директора Шишацької 
обласної гімназії-інтернату для 
обдарованих  дітей 
 

СЕМЕНЕНКА 
Григорія Павловича 

- начальника управління акціонерного 
товариства "Миргородкурорт" 
 

СЕМЕНЮТУ 
Сергія Григоровича 

- головного агронома 
сільськогосподарського виробничого 
кооперативу "Багачанський",  
Хорольський район 
 

СИРОТУ  
Наталію Олексіївну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Полтавської обласної 
державної адміністрації 
 

СКРИПКУ 
Сергія Михайловича 

- директора товариства "Маяк", Гадяцький 
район 
 

СЛІПАЧЕНКА 
Петра Петровича 

- директора виробничого підрозділу 
агрофірми "Семенівська" товариства 
"Інвестиційно-промислова компанія 
"Полтавазернопродукт", Семенівський 
район  
 

СОТНИК 
Аллу Дмитрівну 

- директора Диканської гімназії № 2 
Диканської районної ради  
 

СТЕБЛЯНКА 
Віктора Миколайовича 

- начальника управління Полтавської 
обласної державної адміністрації 
 

ТИЩЕНКО 
Надію Михайлівну 

- оператора машинного доїння державного 
підприємства "Дослідне господарство  
імені декабристів", Миргородський район 
 

ТКАЧЕНКА 
Олександра Петровича 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Полтавської 
обласної державної адміністрації 
 

ТОМШИНСЬКУ 
Ларису Валентинівну 

- керівника зразкового колективу народного 
танцю "Відродження" Машівського 
районного будинку культури 
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УДОВЧЕНКО 

Валентину Іванівну 
- учителя Лубенської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 2 Лубенської 
міської ради 
 

УЩАПІВСЬКОГО 
Володимира Павловича 

- ветерана праці, с.Харсіки, Чорнухинський 
район 
 

ФЕДОРЯКУ 
Валентину Миколаївну 

- учителя Трудолюбівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів  
Миргородської районної ради 
 

ФІСУНА 
Едуарда Геннадійовича 

- учителя Полтавського міського 
багатопрофільного ліцею № 1 імені 
І.П.Котляревського Полтавської міської 
ради 
 

ХОМРАЧА 
Володимира Федоровича 

- лікаря відділення обласної клінічної 
лікарні відновного лікування та 
діагностики, м.Полтава 
 

ЧАЙКУ 
Анатолія Івановича 

- водія товариства "Агрофірма "Маяк", 
селище Котельва 
 

ШАМОТУ 
Олександра Сергійовича 

- депутата Полтавської міської ради  
 
 

ЯРОВОГО 
Віктора Олексійовича 

- директора Біляківської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів, Семенівський район 
 

 
по Рівненській області 

 
БАКУНЦЯ 

Степана Сидоровича 
 

- пенсіонера, громадського діяча, с.Кураш 
 

БАРАША 
Петра Федоровича 

 

- голову правління Спілки споживчих  
товариств Рівненської області 
 

БІЛЯКА 
Леоніда Володимировича 

 
 

- першого заступника директора 
департаменту Рівненської   
обласної державної адміністрації 
 

БОБРОВСЬКОГО 
Миколу Євгеновича 

 

- приватного підприємця, с.Головниця, 
Корецький район 

БОРЕЙКА 
Михайла Семеновича 

 

- громадського діяча, м.Рівне 
 

ВАСИЛЬЧИШИНУ - старшого інспектора управління 
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Раїсу Іполитівну департаменту Рівненської  обласної 
державної адміністрації 
 

ВАХРУШЕНКОВУ 
Тетяну Іванівну 

 
 
 

-  головного бухгалтера комунального 
закладу "Рівненський регіональний центр з 
фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт" Рівненської обласної ради 
 

ВОЛОХОВА 
Віктора Григоровича 

- начальника дільниці акціонерного 
товариства "Агроресурс", м.Рівне 
 

ГЛАДУНОВУ 
Євгенію Михайлівну 

- активістку Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка, 
пенсіонера, м.Рівне 
 

ДВОРКІНА 
Леоніда Йосиповича 

 
 

- завідувача кафедри Національного 
університету водного господарства та 
природокористування 
 

ДЕМ’ЯНЧУКА 
Анатолія Степановича 

 
 
 

- ректора приватного вищого навчального 
закладу "Міжнародний економіко-
гуманітарний університет імені академіка 
Степана Дем’янчука" 
 

ДЕМЯНЮКА 
Івана Володимировича 

 

- заступника директора – головного 
зберігача фондів Державного архіву 
Рівненської області 
 

ДЯЧУКА 
Олега Сергійовича 

- завідувача відділення лікувально-
діагностичного стаціонару Рівненського 
обласного клінічного лікувально-
діагностичного центру імені Віктора 
Поліщука 
 

ЄВКЕВИЧА 
Сергія Адамовича 

- лікаря Демидівської центральної районної 
лікарні 
 

ЖЕНЕВСЬКОГО 
Ростислава Васильовича 

 

- голову сільськогосподарського 
виробничого кооперативу імені Лесі 
Українки, Дубенський район  
 

ЖУРАВЛЯ 
Юрія Григоровича 

- художнього керівника "Народного 
художнього колективу" гурту "Ot vinta!" 
Рівненського міського Палацу дітей та 
молоді 
 

ІВАНІВ 
Галину Миколаївну 

- учительку Дубровицької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів 
 

КИРИЧУКА - головного спеціаліста відділу 
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Ігоря Анатолійовича 
 

Радивилівської районної державної 
адміністрації  
 

КОБИЛЯНСЬКУ 
Віру Григорівну  

 
 

- заступника головного лікаря комунального 
закладу "Рівненський обласний  
спеціалізований будинок дитини"  
 

КОЛГАНОВА 
Валерія Анатолійовича 

 

- директора Рівненської дирекції 
Українського державного підприємства 
поштового зв'язку "Укрпошта" 
 

КОНДРАТЮК 
Ніну Антонівну 

 

- завідувача фельдшерсько-акушерського 
пункту села Спасів 
 

КОНОПКУ 
Наталію Олегівну 

 

- доцента кафедри Національного  
університету "Острозька академія" 
 

КОРЕЙКА 
Віталія Артемовича 

 
 

- директора Рівненського районного 
територіального центру соціального 
обслуговування (надання соціальних 
послуг) 
 

КОТОВСЬКУ 
Лілію Григорівну 

- директора Рівненської класичної гімназії  
"Престиж" Рівненської міської ради 
 

КОЧЕРГУ 
Світлану Олексіївну 

 

- професора кафедри Національного 
університету "Острозька академія" 

КРАВЧУКА 
Володимира Трохимовича 

 
 

- викладача державного навчального 
закладу "Здолбунівське вище професійне 
училище залізничного транспорту" 
 

КРОКУ 
Валентина Івановича 

 

- депутата Рівненської обласної ради 
 

КУРОЄДОВА 
Сергія Вікторовича 

 
 
 
 

- заступника генерального директора – 
начальника управління відокремленого 
підрозділу "Рівненська атомна 
електростанція" державного підприємства 
"Національна атомна енергогенеруюча 
компанія "Енергоатом" 
 

КУЧЕРУКА 
Олексія Олексійовича 

- начальника Рівненського міського району  
електричних мереж акціонерного 
товариства "Рівнеобленерго" 
 

ЛИСОГО 
Анатолія Михайловича 
 

- заступника Острозького міського голови 
 

ЛІСНІЧУКА - артиста драми комунального закладу 
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Петра Дмитровича 
 
 

"Рівненський обласний академічний 
український музично-драматичний театр" 
Рівненської обласної ради 
 

ЛУК’ЯНЮКА 
Олександра Степановича 

- заступника директора технічного 
акціонерного товариства "Рівнеобленерго" 
 

МАРТИНЧУК 
Людмилу Ростиславівну 

- начальника управління – головного 
бухгалтера департаменту Рівненської 
обласної державної адміністрації 
 

МАРТИНЮК 
Наталію Іванівну 

 
 

- начальника відділу Рівненського 
обласного центру соціальних служб для 
сім’ї, дітей та молоді 
 

МЕЛЬНИК 
Тетяну Володимирівну 

- керівника гуртка відділу управління у 
справах сім'ї, молоді та спорту виконавчого 
комітету Рівненської міської ради  
 

МЕЛЬНИЧУК 
Любов Семенівну 

- пенсіонера, колишнього голову правління  
 акціонерного товариства "Острозький 
молокозавод" 
 

МИХАЛЬЧУК 
Тетяну Всеволодівну 

 
 

- завідувача відділу комунального закладу 
"Рівненський обласний центр народної 
творчості" Рівненської обласної ради 

МОРОЗА 
Григорія Петровича  

- виконавця робіт філії "Колоденська 
дорожньо-експлуатаційна дільниця" 
дочірнього підприємства "Рівненський 
облавтодор"  
 

МОСКАЛЬЧУК 
Олену Віталіївну 

- заступника начальника управління 
виконавчого комітету Рівненської міської 
ради 
 

МУРЗУ 
Ларису Степанівну 

- директора Степанського будинку дітей та 
молоді Сарненської районної ради  
 

НІКОЛЮК 
Олену Юріївну 

- завідувача відділення Млинівської 
центральної районної лікарні 
 

НОВАК 
Ірину Олексіївну 

- начальника відділу управління виконавчого 
комітету Рівненської міської ради 
 

ОЛЕВСЬКОГО 
Віктора Валентиновича 

- начальника відділу апарату Рівненської 
обласної державної адміністрації 
 

ПАЛЮХА 
Миколу Михайловича 

- начальника відділу апарату Рівненської 
обласної державної адміністрації 
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ПАСТУШКА 

Володимира Миколайовича 
 

- голову Рівненського осередку товариства 
пошуку жертв війни "Пам'ять" 
 

ПЕТРУКА 
Анатолія Васильовича 

 

- директора державного підприємства 
"Рокитнівське лісове господарство",            
смт Рокитне  
 

ПІТЕЛЬ  
Лідію Михайлівну 

 

- старшого інженера відділу Рівненської філії 
акціонерного товариства "Укртелеком" 
 

ПОЛЬОВОГО 
Володимира Мефодійовича 

 

- директора Інституту сільського 
господарства Західного Полісся Національної 
академії аграрних наук України 
 

ПРИЩЕПУ  
Богдана Анатолійовича 

 
 
 

- заступника директора дочірнього 
підприємства "Рівненська старовина" 
державного підприємства "Науково-
дослідний центр "Охоронна археологічна 
служба України" Інституту археології 
Національної академії наук України 
 

РАБЕШКА 
Олександра Михайловича 

 

- педагога-організатора Лютинського 
навчально-виховного комплексу "Лютинська 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів – 
дошкільний навчальний заклад" 
 

РЕДЮК 
Тетяну Іванівну 

 

- громадського діяча, м.Рівне 
 
 

РОГАЛЬЧУК 
Оксану Вікторівну 

 
 

- заступника директора Корецького 
навчально-виховного комплексу "Школа  
І–ІІ ступенів – Ліцей" 
 

РЯБУНЦЯ 
Василя Сидоровича 

 
 
 

- режисера відділу творчо-виробничого 
об'єднання телемовлення філії 
Національної телекомпанії України 
"Рівненська регіональна дирекція" 

СЕМЕНЧЕНКА 
Дмитра Романовича 

 
 

- головного спеціаліста відділу управління 
департаменту Рівненської обласної 
державної адміністрації 
 

СИТНИК 
Світлану Леонідівну 

- начальника відділу Млинівської районної 
державної адміністрації  
 

СОРОКУ 
Жанну Володимирівну 

- начальника відділу управління апарату 
Рівненської обласної державної 
адміністрації 
 



112 
 

СУМАРА 
Миколу Григоровича 

 

- інженера лісового господарства 
державного підприємства "Зарічненське 
лісове господарство" 
 

ТАРГОНІЙ 
Дарію Михайлівну 

- директора комунального закладу 
"Костопільський обласний ліцей-інтернат         
ІІ–ІІІ ступенів фізичної культури і спорту"   
Рівненської обласної ради 
 

ТИМОЩУКА 
Леонтія Васильовича 

 

- керівника гуртків духового оркестру  
Радивилівського районного будинку школяра 
 

ТКАЧА 
Олександра Івановича 

 

- лікаря комунального закладу  
"Зарічненська центральна районна лікарня" 
 

ТКАЧУК 
Світлану Анатоліївну 

 

- директора Білокриницької 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Рівненської районної ради  
 

ТХОРУК 
Людмилу Вікторівну 

- провідного спеціаліста відділу апарату 
Рівненської  обласної державної 
адміністрації 
 

УКРАЇНЕЦЬ 
Аллу Миколаївну 

 

- завідувача відділу комунального закладу 
"Рівненський обласний краєзнавчий 
музей" Рівненської обласної ради 
 

УКРАЇНЦЯ 
Дмитра Павловича 

 

- голову Асоціації фермерів та приватних  
землевласників Рівненської області 
 

УСАЧА 
Андрія Олександровича 

 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Березне  
   

ХАРВАТА 
Олександра Миколайовича 

- фотохудожника, члена правління 
Національної спілки фотохудожників 
України, с.Біла Криниця 
 

ХМИЛЕЦЬКОГО  
Олексія Віталійовича 

 

- заступника Рівненського міського голови   

ХОМИЧА 
Валерія Андрійовича 

- головного спеціаліста сектору апарату 
Рівненської обласної державної 
адміністрації 
 

ХОМЯК 
Світлану Борисівну 

 
 

- заступника начальника управління 
Рівненської обласної державної 
адміністрації 
 

ШВЕЦЯ 
Анатолія Пилиповича 

-  начальника відділу апарату Рівненської 
обласної державної адміністрації 
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ШИШКА  

Василя Вікторовича 
 
 

- сестру медичну стаціонарного відділення № 1 
комунального закладу "Острозька обласна 
психіатрична лікарня" Рівненської 
обласної ради, учасника бойових дій 
 

ШКУЛЬ 
Марію Степанівну 

 

- начальника відділу виконавчого комітету  
Острозької міської ради 
 
 
 
 

ШУСТИКА 
Романа Петровича 

- головного лікаря Рівненського обласного  
клінічного лікувально-діагностичного 
центру імені Віктора Поліщука 
 

ЯКОБЧУКА 
Сергія Володимировича 

 
 

- директора комунального закладу "Обласний 
центр соціально-психологічної реабілітації 
дітей" Рівненської обласної ради 
 

ЯРОЩУКА 
Миколу Миколайовича 

 

- віце-президента Рівненської торгово- 
промислової палати 

 

по Сумській області 
 

АЗАРЕНКОВУ 
Альону Іванівну 

- учителя комунальної установи "Сумська 
спеціалізована школа І–ІІІ ступенів № 10 
імені Героя Радянського Союзу О.Бутка" 
 

АХМЕДЗЯНОВУ 
Тетяну Яківну 

- учителя історії Глухівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 6 
 

БАКУЛІНУ 
Валерію Михайлівну 

- члена Національної спілки журналістів 
України, краєзнавця, громадського 
активіста 
 

БАРЧЕНКО 
Тетяну Борисівну 

- завідувача відділу комунального закладу 
"Охтирський районний будинок культури" 
 

БОВУ 
Юрія Анатолійовича 

- Тростянецького міського голову  
 
 

БОНДАРЕНКА 
Миколу Михайловича 

- художника, громадського діяча, 
Буринський район 
 

БУДЛЯНСЬКУ 
Марію Яківну 

- директора товариства "Агрофірма 
"Світанок", Ямпільський район 
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БУЙНОВСЬКОГО 

Вячеслава Володимировича 
- учасника Революції Гідності, учасника 

добровольчого батальйону "Айдар", 
Кролевецький район 
 

ГЛОБЕНКА 
Івана Пантелійовича 

- лікаря поліклінічного відділення 
Буринської центральної районної лікарні 
імені професора М.П.Новаченка 
 

ГОРБЕНКА 
Миколу Миколайовича 

- голову Конотопської районної державної 
адміністрації 

ЄФІМЕНКА 
Євгена Станіславовича  

- співголову Білопільської районної 
громадської організації "Воїни АТО 
Білопільщини" 
 

ЖУКОВА 
Володимира Леонідовича 

- старшого викладача кафедри Навчально-
наукового інституту фізичної культури 
Сумського державного педагогічного 
університету імені А.С.Макаренка 
 

ЗУБКА  
Володимира Івановича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Комишанське", Охтирський 
район 
 

ІЛЕЙКО 
Валентину Михайлівну 

- учителя Бачівського навчально-виховного 
комплексу: загальноосвітня школа  
І–ІІ ступенів, дошкільний навчальний 
заклад "Дюймовочка" Глухівської районної 
ради 
 

КАЛАШНІКОВУ  
Ніну Василівну 

- Старогутського сільського голову, 
Середино-Будський район 
 

КИРКАЧА 
Сергія Михайловича 

- директора комунальної установи Сумської 
обласної ради "Свеський  
психоневрологічний інтернат", Ямпільський 
район 
 

КОВАЛЬОВА 
Сергія Івановича 

- заступника директора державного 
підприємства "Укрліктрави"  
 

КОГАНА 
Бориса Герцевича 

- голову ради підприємців при Сумській 
обласній державній адміністрації 
 

КОРНЄВУ 
Тетяну Петрівну 

- директора Путивльської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 1 імені Радіка 
Руднєва  
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КРИВОНОСА 
Євгена Васильовича 

 

- головного інспектора Ямпільського 
районного сектору Управління Державної 
служби України з надзвичайних ситуацій у 
Сумській області 
 

КРОШКУ 
Ларису Анатоліївну 

- викладача Охтирської дитячої музичної 
школи ім.П.Білинника 
 

КУРОЧКУ 
Людмилу Іванівну  

- головну сестру медичну Липоводолинської 
центральної районної лікарні,  смт Липова 
Долина 
 

ЛИННИКА 
Олександра Миколайовича 

- приватного підприємця, депутата Сумської 
обласної ради 
 

ЛОГВИНЕНКО 
Наталію Іванівну 

- учителя Заводської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Великописарівської 
районної ради 
 

ЛОХОНЮ 
Анатолія Васильовича 

- керівника народного аматорського 
духового оркестру Великочернеччинського 
сільського будинку культури, Сумський 
район 
 

МАЛИГІНА 
Миколу Григоровича 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Конотоп 
 

МАРУСИЧЕНКО 
Тамару Петрівну 

 

- Дубов’язівського селищного голову, 
Конотопський район 

МАРЧЕНКА 
Івана Васильовича 

- голову фермерського господарства 
"Поділля-Інвест", Липоводолинський район 
 

МЕЛЬНИКА 
Василя Івановича 

- голову правління товариства "Маяк", 
Тростянецький район 
 

МИРОНЕНКА 
Миколу Миколайовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Ранок", Кролевецький район 
 

МИХАЙЛОВСЬКОГО 
Володимира Вікторовича 

- голову громадської ради при Сумській 
обласній державній адміністрації 
 

МОРОЗА 
Анатолія Михайловича 

- голову фермерського господарства                   
імені Шевченка, Великописарівський район 
 

НІКІТЕНКА 
Миколу Володимировича 

- майстра виробничого навчання 
Глухівського агротехнічного інституту 
імені С.А.Ковпака Сумського 
національного аграрного університету 
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ОЛІЙНИКА 

Віктора Михайловича 
- голову громадської організації "Спілка 

військових пенсіонерів", м.Конотоп 
 

ОСІННЬОГО 
Олександра Сергійовича 

- директора державного професійно-
технічного навчального закладу 
"Недригайлівське вище професійне 
училище" 
 

ПАНЧЕНКА 
Петра Мифодійовича 

- Дібровського сільського голову, 
Роменський район 
 

ПОМАРАНА 
Павла Івановича 

- директора державного професійно-
технічного навчального закладу "Роменське 
вище професійне училище" 
 

РЕДЬКУ 
Максима Григоровича 

- керівника гуртка Сумської районної станції 
юних техніків 
 

РОГИНЦЯ 

Олексія  Анатолійовича 

- учасника антитерористичної операції, 

м.Конотоп 

 

РОЯ 

Володимира Григоровича 

- лісничого Землянківського лісництва 

державного підприємства "Глухівське 

лісове господарство"  

 

САВЧЕНКА 

Ігоря Івановича 

- голову селянського (фермерського) 

господарства "Золотницьке", Роменський 

район 

 

САМІЛИКА 

Володимира Миколайовича 

- директора комунального закладу 

"Липоводолинська дитяча школа мистецтв" 

Липоводолинської районної ради 

 

СИВАЄВУ 

Ніну Олексіївну 

- заступника Шосткинського міського голови 

 

 

СИНЕГУБА 

Віктора Михайловича 

- директора товариства "Контакт-плюс", 

Шосткинський район 

 

СМОТРОВУ 

Лідію Миколаївну 

- соціального робітника відділу комунальної 

установи "Охтирський міський 

територіальний центр соціального 

обслуговування населення" 

 

СНЕГІРЬОВА 

Ігоря Олександровича 

- доцента кафедри Сумського державного 

педагогічного університету  



117 
 

 імені А.С.Макаренка 

 

СОЛОТВІНСЬКОГО 

Михайла Романовича 

- заступника директора Миронівського 

навчально-виховного комплексу 

загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів –

дошкільний навчальний заклад 

Шосткинської районної ради 

 

СТРЕЛЬЧЕНКА 

Григорія Степановича 

- пенсіонера, члена дорадчої ради при 

виконавчому комітеті Роменської міської 

ради 

 

СУРАЙ 

Тетяну Василівну 

- завідувача Богданівської амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини, 

Шосткинський район 

 
ТАРАБАН 

Ніну Павлівну 
- учителя Кролевецької загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів № 2 імені М.О.Лукаша 
 

ТЕВОСЯНА 
Вачика Мангасаровича 

- пенсіонера,  колишнього директора 
підприємства "Шляховик-Шостка", 
м.Шостка 
 

ТИЩУКА 
Юрія Михайловича 

- координатора громадської організації 
"Сумське обласне громадське об’єднання 
"Майдан" 
 

ТКАЧЕНКА 
Максима Володимировича 

- учасника антитерористичної операції, 
Великописарівський район 
 

ФЕДОРЕНКО 
Надію Григорівну 

- директора Грунського міжшкільного 
навчально-виробничого комбінату 
Охтирської районної ради 
 

ФОМЕНКА 
Сергія Миколайовича 

- головного інженера комунального 
підприємства "Глухівський тепловий 
район" 
 

ХАРИТОНЕНКО 
Любов Євгенівну 

- директора Середино-Будського центру 
дитячої та юнацької творчості Середино-
Будської районної ради 
 

ХОМЕНКА 
Максима Віталійовича 

- учасника антитерористичної операції, 
м.Шостка  
 

ХОМЕНКА 
Олександра Івановича 

- завідувача відділення комунальної установи 
"Сумська міська дитяча клінічна лікарня 
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Святої Зінаїди" 
 

ХРИСТІЯ 
Юрія Григоровича 

- директора державного навчального закладу 
"Білопільське вище професійне училище" 
 

ЧЕПУРКА 
Валерія Миколайовича 

- директора Герасимівської загальноосвітньої 
школи І–ІІ ступенів Роменської районної 
ради 
 

ШАПОШНИКА 
Віталія Григоровича  

- директора товариства "Лебединська 
рибоводномеліоративна станція" 
 

ШВАЧИЧА 
Віктора Івановича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Вікторія", Краснопільський 
район 
 

ШВЕЦЬ 
Світлану Олексіївну 

- генерального директора товариства 
"Михайлівські вогнетриви", 
Краснопільський район 
 

ШЕРШАКА 
Івана Григоровича 

- завідувача Кошарівського фельдшерсько-
акушерського пункту Центру первинної 
медико-санітарної допомоги Конотопського 
району 
 

ШЕСТАКА 
Григорія Івановича 

- заступника виконавчого директора – 
засновника підприємства "Агропромислова 
фірма "Україна" 
 

ЯРЕМЧУКА 
Юрія Анатолійовича 

- голову Краснопільської районної державної 
адміністрації 
 

 
по Тернопільській області 

 
БАКАНЧУКА  

Михайла Антоновича 
- члена проводу Тернопільської обласної 

організації Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих 
 

БАСАРАБУ 
Романа Івановича 

 

- члена Чортківської районної організації 
Конгресу українських націоналістів 

БАРАНА 
Василя Дмитровича 

 

- керівника народного аматорського 
лемківського хору "Яворина" 
Монастириського районного 
комунального палацу культури 
 

БЕЗКОРОВАЙНУ 
Надію Іванівну 

- завідувача Тернопільського дошкільного 
навчального закладу № 2 Тернопільської 
міської ради  
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БЕЗУХА 
Миколу Івановича 

- учителя Тернопільської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 23 Тернопільської 
міської ради  
 

БОДНАР 
Олександру Михайлівну 

- завідувача сектору апарату Гусятинської 
районної державної адміністрації  
 

БОРОВОГО 
Олега Олексійовича 

 

- 
 

громадського діяча, м.Чортків 

БУГРАКА 
Володимира Васильовича 

- настоятеля парафії Преображення 
Господнього м.Кременець Кременецького 
району Тернопільсько-Бучацької єпархії 
Української православної церкви 
Київського патріархату 
 

БУРМІЦЬКОГО 
Бориса Анатолійовича 

- звукорежисера, акомпаніатора комунального 
закладу Тернопільської міської ради "Центр 
творчості дітей та юнацтва" 
 

ВАНЧУРУ 
Василя Леоновича 

 

- директора товариства "Джура", 
м.Тернопіль 

ВАНЧУРУ 
Романа Миколайовича 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих, голову Братства 
ОУН-УПА 
 

ВИСОЦЬКОГО 
Романа Костянтиновича 

 

- заступника голови Бережанської районної 
ради  

ВІВАТА 
Івана Осиповича 

- заступника голови Чортківської районної 
державної адміністрації 
 

ВОЛИНЕЦЬ 
Надію Іларіонівну 

 

- ученого секретаря Державного історико-
архітектурного заповідника у м.Бережани 

ГНОЄВОГО 
Андрія Зеновійовича 

- 
 

підприємця, смт Козова 
 
 

ГОЛИКА  
Петра Павловича 

 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих, голову 
Тернопільського обласного Товариства 
дітей політв’язнів та репресованих 
 

ГОРБОНІС 
Тетяну Володимирівну 

- директора Тернопільського міського 
центру соціальних служб для сім’ї, дітей 



120 
 

 та молоді 
 

ГРИЦЬКІВ 
Галину Дем’янівну 

 

- громадську активістку, пенсіонера,                        
м.Чортків 

ГУДОВА 
Володимира Васильовича 

 

- викладача Чортківського гуманітарно-
педагогічного коледжу імені Олександра 
Барвінського, художнього керівника 
народно-аматорського ансамблю танцю 
"Яблуневий цвіт", голову Чортківської 
районної громадської організації 
"Хореографічний гурт "Яблунька"  

ДЖОДЖИКА 
Івана Григоровича 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих 
 

ДЗЬОРДЗЯ 
Юрія Романовича 

- лікаря загальної практики – сімейної 
медицини амбулаторії № 11 
Тернопільського міського комунального 
закладу "Центр первинної медико-
санітарної допомоги" 
 

ДЕМ’ЯНЧУКА 
Василя Петровича 

- керівника народного аматорського 
вокального ансамблю "Бучачани" 
Бучацького районного комунального 
будинку культури  
 

ДЕНИСЮКА 
Сергія Зеновійовича 

 

- лісника Монастириського комунального 
лісогосподарського підприємства                           
 

ДЕРЕВОРІЗА 
Михайла Євгеновича 

 

- директора підприємства "Східний масив", 
м.Тернопіль 

ДРІБНІЦОВА 
Олега Антоновича 

- начальника управління Збаразької 
районної державної адміністрації  
 

ЗАЛЕВСЬКУ 
Надію Яківну 

 

- Лосятинського сільського голову  
 

ЗАРИХТУ  
Віру Михайлівну 

- відповідального секретаря Тернопільської 
обласної організації Всеукраїнського 
товариства політичних в’язнів і 
репресованих 
 

ЗАЯЧКІВСЬКОГО 
Сергія Адамовича 

- лікаря відділення Тернопільської міської 
комунальної лікарні швидкої допомоги 
 

ЗОЗУЛЮ 
Андрія Миколайовича 

 

- члена Тернопільської обласної організації 
Національної спілки журналістів України 
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ЗОЛОТОГО 
Володимира Павловича 

- голову сільськогосподарського 
фермерського господарства "Чагор",              
Заліщицький район  
 

КАМЕНЮКА 
Аксентія Михайловича 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих 
 

КАНІЩЕВА 
Володимира Миколайовича 

 

- голову громадської організації "Схід та 
Захід єдині", підприємця, м.Шумськ  
 

КАРП’ЮК 
Зою Іванівну 

 

- редактора редакції Кременецького 
районного радіомовлення 

КВЯТКОВСЬКОГО 
Богдана Миколайовича 

- головного інженера товариства "Україна", 
Підволочиський район 
 

КЕДИЧ 
Ірину Федорівну 

 

- завідувача Підгаєцького районного 
методичного кабінету 

КІНАХ 
Ірину Володимирівну 

- громадського активіста, волонтера,                          
м.Збараж  
 

КОГУТА 
Романа Михайловича 

- голову наглядової ради підприємства 
"Агропромислове підприємство "Агро-
Дружба", Теребовлянський район 
 

КОЛОМИЙЧУКА 
Василя Степановича 

 

- голову Тернопільської районної  
державної адміністрації у 1994–1999 роках 
 

КОХМАНА 
Олега Андрійовича 

- голову Великогаївської об’єднаної 
територіальної громади 
 

КРИЖАНІВСЬКОГО 
Анатолія Васильовича 

 

- директора Тернопільської Української 
гімназії імені І.Франка Тернопільської 
міської ради  
 

КУЛИКА 
Степана Михайловича 

 

- голову Тернопільської районної  
державної адміністрації у 2000–2005 роках 
 

ЛЕМЕГУ 
Марію Богданівну 

- директора підприємства "Загребелля", 
м.Тернопіль 
 

МАКСИМИШИН 
Ксеню Ярославівну 

- керівника гуртка Голгочанської       
загальноосвітньої  школи І–ІІІ ступенів, 
Підгаєцький район  
 

МАМАЛИГУ 
Павла Семеновича 

- члена координаційної ради політичних 
партій та громадських організацій                         
м.Заліщики  
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МАРМУСА 
Володимира Васильовича 

 

- громадського діяча, пенсіонера, м.Чортків 

МАРТИШ 
Надію Іванівну 

- головного спеціаліста відділу управління 
Тернопільської міської ради 
 

МЕЛЬНИКА 
Ігоря Михайловича 

 

- редактора газети Бережанської районної 
ради Тернопільської області і 
Бережанської районної державної 
адміністрації "Бережанське віче" 

МИШКА 
Володимира Івановича 

 

- директора Кременецької 
загальноосвітньої школи-інтернату  
І–ІІІ ступенів  
 

МИСЬКА 
Тараса Васильовича 

 

- лікаря Тернопільської міської 
комунальної стоматологічної поліклініки 
 

МІЛОВСЬКОГО 
Ігоря Олеговича 

 

- громадського активіста, с.Волосівка  

НАКОНЕЧНОГО 
Євгена Степановича 

 

- Урманського сільського голову, 
Бережанський район 

НИКЕРУЯ 
Степана Степановича 

- директора товариства "Аграрне 
підприємство "Колос-2", 
Теребовлянський район 
 

НИЩОТУ 
Андрія Юрійовича 

 

- лікаря Тернопільської міської 
комунальної стоматологічної поліклініки 
 

НОВАКА 
Івана Богдановича 

 

- волонтера, приватного підприємця,                     
смт Гусятин  
 

НОВУ 
Марію Антонівну 

- заступника директора Тернопільської 
Української гімназії імені І.Франка 
Тернопільської міської ради  
 

ОБЕЗЮК 
Марію Володимирівну 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих 
 

ОЛІЙНИКА 
Василя Івановича 

- заступника голови районного об’єднання 
товариства "Просвіта" імені Тараса 
Шевченка, Кременецький район 
 

ОКАЛЬСЬКУ 
Тетяну Володимирівну 

 

- 
 

художника-графіка, м.Борщів  
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ПЕЛЯКА 
Петра Івановича 

 

- голову фермерського господарства             
"Вікторія-92", Козівський район 
 

ПЕТРИШИНА 
Олега Мирославовича 

- учителя загальноосвітньої школи  
І–ІІ ступенів с.Осташівців, Зборівський 
район 
 

ПРОЦЯ 
Василя Миколайовича 

- члена Тернопільської обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих 
 

ПУШКАРЯ 
Андрія Анатолійовича 

- тренера-викладача Тернопільської 
обласної дитячо-юнацької спортивної 
школи "Колос" 
 

РАДЧУКА 
Миколу Володимировича 

 

- члена Шумського районного Конгресу 
українських націоналістів, підприємця 
с.Стіжок   
 

РЕМЕЗЮКА 
Едуарда Валерійовича 

- лікаря відділення Тернопільської міської 
комунальної лікарні швидкої допомоги 
 

РОМАНЧУК 
Марію Михайлівну 

 

- члена ради Тернопільського суспільно-
культурного товариства "Надсяння" 

РУЖИЦЬКОГО 
Івана Антоновича 

- учителя Золотопотіцької середньої школи  
у 1963–2000 роках 
 

САЛАШ 
Роману Михайлівну 

- начальника відділу управління 
Тернопільської міської ради 
 

САМСОНЕНКА 
Олександра Феодосійовича 

- генерального директора товариства 
"Агро-Рось", Підволочиський район 
 

САПЕЛЯК 
Галину Михайлівну 

- соціального працівника територіального 
центру соціального обслуговування 
(надання соціальних послуг) Бережанського 
району, волонтера центру допомоги 
добровольцям АТО та спілки учасників і 
волонтерів АТО "Сила України" 
 

СІНГАЛЕВИЧА 
Ореста Васильовича 

- начальника управління Тернопільської 
обласної державної адміністрації 
 

СКОЧНОГО 
Ореста Марковича 

 

- 
 

громадського діяча, м.Тернопіль 
 

СОХАЦЬКОГО 
Михайла Петровича 

 

- директора Борщівського обласного 
комунального краєзнавчого музею 
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СТЕПАНЕНКА 
Олександра Михайловича 

 

- громадського діяча, м.Чортків 

ФОЙДЮКА 
Михайла Петровича 

- Заболотівського сільського голову, 
Чортківський район 
 

ФУРМАН 
Лідію Дмитрівну 

- дільничну медичну сестру амбулаторії 
загальної практики – сімейної медицини № 12 
Тернопільського міського комунального 
закладу "Центр первинної медико-
санітарної допомоги" 

ХРАПЦЯ 
Романа Івановича 

 

- голову Тернопільської міської організації 
Української Спілки ветеранів 
Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) 
 

ШАРИНСЬКОГО 
Ігоря Анатолійовича 

- настоятеля храму "Парафія Покрови 
Пресвятої Богородиці" м.Ланівці 
Тернопільської єпархії Української 
православної церкви Київського патріархату 

 
ШКІЛЬНОГО 

Івана Михайловича 
 

- лікаря Бережанської центральної районної 
комунальної лікарні 

ШУПЛЯКА 
Олега Ілліча 

 

- 
 

художника, педагога, члена Національної 
спілки художників України 
 

ЧЕРНЕЦЯ  
Дем’яна Івановича 

- голову обласної організації 
Всеукраїнського товариства політичних 
в’язнів і репресованих 
 

ЯСЕНОВСЬКОГО 
Богдана Васильовича 

- начальника управління Тернопільської 
міської ради 
 

 
по Харківській області 

 
БАНДУРКУ 

Олександра Марковича 
 

- професора кафедри Харківського 
університету внутрішніх справ,  
народного депутата України І–ІV  скликань 
 

БАКІРОВА  
Віля Савбановича 

 

- ректора Харківського національного 
університету імені В.Н.Каразіна 

БАРАНОВА  
Євгена Євгеновича 

 

- директора підприємства "ТАЙГЄТА", 
волонтера, м.Харків 

БЕРВЕНО  
Ольгу Миколаївну 

- директора Дворічанського центру дитячої 
та юнацької творчості Дворічанської 
районної ради  
 



125 
 

БИСТРОВА 
Сергія Миколайовича 

- заступника директора благодійного  
фонду "Права фундація "Калина", м.Харків 
 

БИТЯКА  
Юрія Прокоповича 

- першого проректора Національного 
юридичного університету  
імені Ярослава Мудрого, м.Харків 
 

БОНДАРЕНКА 
Віктора Васильовича 

- тренера-викладача комунального закладу 
"Школа вищої спортивної майстерності з 
легкої атлетики" Харківської обласної 
ради 
 

ВЕДМЕДЯ  
Олексія Андрійовича 

- тренера Барвінківської дитячо-юнацької 
спортивної школи Барвінківської 
районної ради  
 

ВЕСЕЛЯНСЬКУ  
Ларису Дмитрівну 

 

- волонтера, соціального консультанта,  
м.Харків 

ВОРОНУХУ  
Анатолія Михайловича 

- директора товариства "Декор", 
Краснокутський район 
 

ГАЙДУКОВА  
Сергія Володимировича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

ГАЛАЦАНА 
Олександра Вікторовича 

 

- ветерана праці, м.Харків 

ГОЛОВКА  
Анатолія Миколайовича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Мрія", Куп’янський район  
 

ГОЛОВКОВА  
Олега Миколайовича 

- керуючого адвокатського бюро "Олега 
Головкова", м.Харків 
 

ГОМОНА  
Олексія Анатолійовича 

- генерального директора 
сільськогосподарського товариства  
"Агрофірма "Новий шлях", Борівський район 
 

ГУКАЛОВА 
Леоніда Миколайовича 

- оператора гарячої лінії проекту 
Всеукраїнської благодійної організації 
"Український фонд "Благополуччя дітей", 
волонтера благодійної організації фонду 
Благодійний фонд "Станція Харків" 
 

ГУСАКОВА 
Вадима Валентиновича  

- заступника директора Харківської 
спеціалізованої школи І–ІІІ ступенів № 62 
Харківської міської ради  
 

ДАВИДЕНКА  
Віктора Анатолійовича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
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ДАНИЛЕНКА  

Віктора Яковича 
- ректора Харківської державної академії 

дизайну і мистецтв 
 

ДЗЮБУ  
Андрія Юрійовича 

- директора товариства "Восток-КМК", 
Шевченківський район 
 

ДІДЕНКА  
Івана Вікторовича 

 

- інженера-технолога товариства 
"Поліпласт-Україна", волонтера, м.Харків 
 

ДОВГОПОЛОВУ 
Наталію Володимирівну 

- старшого наукового співробітника 
Інституту проблем машинобудування 
імені А.Н.Підгорного Національної 
академії наук України, координатора 
волонтерської групи "Нагодуй солдата", 
м.Харків 
 

ДРОБОТЬКО 
Валентину Іванівну 

- виконавчого директора Харківської 
обласної асоціації громадських 
організацій інвалідів та ветеранів війни 
 

ЄВТУШЕНКА 
Володимира Михайловича 

- генерального директора 
сільськогосподарського підприємства  
імені Т.Г.Шевченка, Богодухівський 
район  
 

ЄМЕЛЬЯНЕНКО  
Тамару Миколаївну 

- директора Богодухівського колегіуму № 2 
Богодухівської районної ради  
 

ІЛЮХУ  
Юлію Анатоліївну 

 

- волонтера 

ЖАДАНА  
Анатолія Григоровича 

 

- радника голови Харківської обласної 
державної адміністрації 

ЖОВТОГО  
Івана Юрійовича 

- директора комунального закладу охорони 
здоров’я "Лозівське територіальне 
медичне об’єднання" Харківської області
  

ЖУКОВУ  
Олену Михайлівну 

- голову правління акціонерного 
товариства "Мегабанк", м.Харків 
 

ЗАЙЦЕВУ  
Олесю Володимирівну 

- тренера-викладача відділення 
комунального закладу "Школа вищої 
спортивної майстерності", м.Харків 
 

ЗАХАРЕНКА  
Олександра Ігоревича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

ЗАХАРОВА  - співголову Харківської правозахисної 
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Євгена Юхимовича 
 

групи 
 

ЗВЯГІНЦЕВА  
Андрія Петровича 

- учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, учасника 
антитерористичної операції 
 
 

ІОНІНА  
Владислава Валерійовича 

- учасника ліквідації наслідків аварії на 
Чорнобильській АЕС, учасника 
антитерористичної операції 
 

КАЛАЧОВУ  
Світлану Миколаївну 

 

- начальника управління департаменту 
Харківської обласної державної 
адміністрації 
 

КАНЦЕДАЛ 
Любов Володимирівну 

- головного лікаря комунального закладу 
охорони здоров’я "Центр первинної 
медико-санітарної допомоги сел. Пісочин 
Харківського району"  
 

КАРАБУТ  
Ірину Олександрівну 

- Козіївського сільського голову, 
Краснокутський район  
 

КЛЮЧКУ  
Миколу Олександровича 

- голову правління акціонерного 
товариства "Племінний завод",  
Сахновщинський район 
 

КОВАЛЕНКА  
Анатолія Анатолійовича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

КОЗЛОВСЬКОГО  
Анатолія Вікторовича 

- заступника голови ради Харківської 
обласної громадської організації "Спілка 
ветеранів АТО" 
 

КОЛОМІЙЦЯ  
Анатолія Олексійовича 

- голову Краснокутської районної Спілки 
ветеранів Афганістану (воїнів-
інтернаціоналістів) 
 

КОРЖЕНКА  
Володимира Васильовича 

 

- викладача кафедри Харківського 
регіонального інституту державного 
управління Національної академії 
державного управління при Президентові 
України 
 

КОРСУНОВА  
Юрія Миколайовича 

- заступника голови ради Харківської 
обласної громадської організації "Спілка 
ветеранів АТО" 
 

КУЖЕЛЯ  
Володимира Івановича 

- голову Коломацької районної ради  
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КУШЛИК  

Наталю Іванівну 
- директора Біляївського навчально-

виховного комплексу Первомайської 
районної державної адміністрації  
 

ЛАВРИКА  
Юрія Вікторовича 

- голову фермерського господарства, 
Зміївський район 
 

ЛАЗУРЕНКА  
Леоніда Івановича 

 

- Люботинського міського голову 

ЛАПКА  
Олексія Васильовича 

 

- ветерана праці, Печенізький район  
 

ЛЕВИЦЬКОГО  
Євгена Миколайовича 

- головного агронома товариства 
"Дружбокраянське",  Зачепилівський 
район 
 

ЛИЛА  
Олега Васильовича 

- голову відділення Московського району  
м.Харкова Харківської обласної 
громадської  організації "Спілка ветеранів 
АТО" 
 

ЛИТВИН  
Лілію Федорівну 

- соціального робітника відділення 
територіального центру обслуговування 
(надання соціальних послуг) Зачепилівської 
районної державної адміністрації  
 

ЛІСОВИНА  
Миколу Яковича 

- голову селянського (фермерського) 
господарства "Воля", Валківський район 
 

ЛОПАТКУ  
Михайла Петровича 

 

- ветерана праці, Первомайський район  
 

ЛУГОВОГО  
Сергія Григоровича 

- генерального директора аграрно-
орендного підприємства "Промінь", 
Красноградський район 
 

ЛУКАША  
Михайла Сергійовича 

- голову Чугуївського осередку Харківської 
обласної громадської організації "Спілка 
ветеранів АТО"  
 

МАКЕЄВУ  
Аллу Геннадіївну 

- голову Харківської обласної організації 
Профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства 
України 
 

МАКАГОНА  
Олександра Емануїловича 

- директора харківського приватного 
навчально-виховного комплексу 
"Авторська школа Бойка", м.Харків 
 



129 
 

МАЛЮТІНУ  
Катерину Володимирівну 

- заступника директора Червонооскільського 
навчально-виховного комплексу Ізюмської 
районної ради  
 

МАРИНЧАКА  
Віктора Андрійовича 

- настоятеля храму Івана Богослова 
Української православної церкви 
Київського патріархату в Харкові, активного 
учасника харківського Євромайдану 
 

МАХНОВСЬКОГО 
Геннадія Абрамовича 

- тренера-викладача відділення 
комунального закладу "Школа вищої 
спортивної майстерності", м.Харків 
 

МЕЖЕНІНУ  
Валерію Олександрівну 

- тренера-викладача відділення 
комунального закладу "Школа вищої 
спортивної майстерності", м.Харків 
 

МИЗГІНУ  
Валентину Василівну  

- директора обласного комунального 
закладу "Харківський художній музей" 
 

МИЗЮКА  
Василя Андрійовича 

- вчителя фізичної культури Борівської 
загальноосвітньої школи № 1 І–ІІІ 
ступенів Борівської районної ради  
 

МІРОШНІКА  
Дмитра Михайловича 

- завідувача відділення комунального закладу 
охорони здоров’я "Обласна клінічна  
лікарня – центр екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф", м.Харків 
 

МОВЧАНА  
Сергія Миколайовича 

- тракториста товариства "Слав’янське-5", 
Вовчанський район  
 

МОКЛЯКА  
Сергія Володимировича 

- завідувача відділення комунального 
закладу охорони здоров’я "Центр 
екстреної медичної допомоги та 
медицини катастроф", м.Харків 
 

МОСІЄНКА 
Миколу Михайловича 

 

- голову правління сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Україна",  
Сахновщинський район  
 

МУШТАЯ  
Івана Степановича 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Завод "Маяк", Зміївський район 
 

НЕМИКІНА 
Юрія Дмитровича 

 

- ветерана праці, м.Харків 
 

НЕСМІЯНА 
Сергія Володимировича 

 

- директора приватно-орендного  
сільськогосподарського підприємства 
"Мрія", Барвінківський район 
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НОВАКА 

Леоніда Володимировича 
 

- директора товариства "Агрофірма 
"Борщівське", Балаклійський район 
 

ОВОД  
Валентину Яківну 

- члена правління Харківського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка, 
активного учасника харківського 
Євромайдану 
 

ОДОКІЄНКО  
Ірину Іванівну 

- тренера-викладача відділення 
комунального закладу "Школа вищої 
спортивної майстерності", м.Харків 
 

ОКОВИТУ  
Клавдію Онисимівну 

- члена районної ради організації ветеранів 
України Великобурлуцького району  
 

ОЛЕКСІЄНКО  
Галину Йосифівну 

 

- учителя комунального закладу 
"Харківська гімназія № 169 Харківської 
міської ради Харківської області" 
 

ОЛЬХОВСЬКОГО  
Олександра Григоровича 

 

- ветерана праці, м.Ізюм  

ОНИЩЕНКА  
Леоніда Володимировича 

- наукового співробітника Національного 
наукового центру Харківського фізико-
технічного інституту 
 

ОСИПУ  
Тараса Андрійовича 

- тренера-викладача районного 
комунального закладу позашкільної 
освіти "Дитячо-юнацька спортивна 
школа" Близнюківської районної ради  
 

ПАНАСЕНКА  
Анатолія Івановича 

- директора філії в м.Балаклія товариства з 
іноземними інвестиціями "Хенкель 
Баутехнік (Україна)"  
 

ПАЮКА  
Карла Івановича 

- ветерана праці, м.Первомайський  
 
 

ПИЛИПЦЯ 
Дмитра Юрійовича 

- голову Харківського обласного 
об’єднання Всеукраїнського товариства 
"Просвіта" імені Тараса Шевченка 
 

ПІОНТКОВСЬКУ  
Оксану Володимирівну 

- головного лікаря комунального закладу 
охорони здоров’я "Обласна дитяча 
клінічна лікарня № 1", м.Харків 
 

ПІСКОВЦЯ 
Дмитра Григоровича 

- підприємця, активіста харківського 
Євромайдану, волонтера 
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ПОЛІКОВУ  
Ларису Володимирівну 

- головного лікаря комунального закладу 
"Близнюківська центральна районна 
лікарня"  
 

ПОЛІТУЧОГО 
Сергія Яковича 

- президента групи компаній "Фактор", 
м.Харків 
 
 

ПОПОВА  
Олександра Володимировича 

- голову Чугуївської районної громадської 
організації "Ветерани АТО"  
 

ПОСОХОВА  
Олега Євгеновича 

 

- волонтера, м.Харків 

ПОХОДЯЩОГО  
Віктора Іполитовича 

- голову фермерського господарства  
"СТВ Агро", Валківський район 
 

ПРИХОДЬКО  
Тетяну Михайлівну 

- головного лікаря комунального закладу 
охорони здоров’я "Харківська міська 
дитяча лікарня № 5" 
 

ПРОКОПЕНКО 
Людмилу Цезарівну  

- тренера-викладача відділення 
комунального закладу "Школа вищої 
спортивної майстерності", м.Харків 
 

РАДЧЕНКА  
Олександра Олександровича 

 

- генерального директора "Куп’янський 
молочноконсервний комбінат"  

РАССОХУ 
Ігоря Миколайовича 

- доцента кафедри Харківського національного 
університету міського господарства імені 
В.М.Бекетова, члена Координаційної ради 
харківського Євромайдану 
 

РЕВУ  
Володимира Олександровича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Перше Травня", Золочівський 
район  
 

РЕДІНА 
Бориса Миколайовича 

- голову правління громадської організації 
"Інформаційно-аналітичний центр Євро 
Харків", активіста харківського Євромайдану 
 

РЄПІНА 
Андрія Петровича 

- заступника головного інженера – 
начальника служби комунального 
підприємства "Харківські теплові мережі" 
 

РИБАЛЬЧЕНКА 
Ростислава Кириловича 

- етнографа, громадського діяча, 
Дергачівський район  
 



132 
 

РОЖКОВА  
Артура Олександровича 

- директора Інституту підвищення 
кваліфікації Харківського національного 
аграрного університету імені В.В.Докучаєва 
 

РУБАНА 
Віктора Геннадійовича 

- спортсмена-інструктора штатної збірної 
команди України зі стрільби з лука,  
м.Харків 
 

РУСЕЦЬКОГО 
Анатолія Анатолійовича 

 

- юрисконсульта товариства "Юридична 
компанія "ФАС-ЮСТ", депутата 
Харківської обласної ради 
 

РЯБКА 
Василя Васильовича 

- голову правління Харківської обласної 
громадської організації "Харківська 
музична ліга", активіста харківського 
Євромайдану 
 

САДОВСЬКОГО  
Сергія Миколайовича 

- генерального директора 
сільськогосподарського товариства 
"Надія", Куп’янський район 
 

САМБУЄВУ 
Тетяну Борисівну 

 

- інтерв’юера, ведучу групових дискусій 
проекту "Поліпшення якості життя 
внутрішньо переміщених осіб і населення, 
яке постраждало внаслідок конфлікту в 
Україні" 
 

САПЕЛКІНА  
Миколу Сергійовича 

- керівника департаменту Харківської 
обласної громадської  організації "Спілка 
ветеранів АТО" 
 

СЕВАСТЯНОВА 
Бориса Олександровича 

- підприємця, активіста харківського 
Євромайдану 
 

СЕМЕНЮКА  
Дениса Васильовича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

СЕРГІЄВА 
Олександра Сергійовича 

- голову ради Харківської обласної 
громадської організації "Спілка ветеранів 
АТО" 
 

СКЛЯРА  
Анатолія Івановича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

СНІЖКО  
Ганну Сергіївну 

- учителя Медведівської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Кегичівської 
районної ради  
 

СОБОЛЄВА  
Володимира Михайловича 

- завідувача кафедри Харківського 
національного університету  
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 імені В.Н.Каразіна 
 

СОКОЛА  
Євгена Івановича 

 

- ректора Національного технічного 
університету "Харківський політехнічний 
інститут" 
 

СОРОКІНУ 
Ірину Михайлівну 

 

- волонтера, м.Харків 

СОСНИЦЬКОГО 
Антона Олексійовича 

- члена Харківської обласної громадської 
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

СТОЯНОВА  
Дмитра Миколайовича 

- начальника комунального підприємства 
"Дворічна", Дворічанський район 
 

СУДОВЦЕВУ  
Ірину Михайлівну 

 

- волонтера, м.Харків 

СУРЖЕНКА 
Сергія Івановича 

- учителя Великобурлуцької 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Великобурлуцької районної ради  
 

ТАРАНИКА  
Олексія Володимировича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

ТІМЧЕНКА  
Віктора Петровича 

 

- ветерана праці, Дергачівський район  
 

ТКАЧ 
Юлію Анатоліївну 

- спортсмена-інструктора штатної збірної 
команди України з боротьби вільної,  
м.Харків 
 

ТОРЯНИКА  
Леоніда Дмитровича 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Колос", Коломацький район 
 

ТРУБЧАНОВА 
Віктора Миколайовича 

- підприємця, волонтера громадської 
організації "Південний пост", м.Харків  
 

УШЕНІНУ  
Анну Юріївну 

- українську шахістку, чотирнадцяту 
чемпіонку світу з шахів серед жінок 
 

ФЕДОРОВА  
Павла Борисовича 

- керівника сектору Харківської обласної 
громадської  організації "Спілка ветеранів 
АТО" 
 

ХАРЛАН 
Тетяну Георгіївну 

 

- фізичну особу – підприємця, волонтера,  
м.Харків 
 

ХВЕСИКА  
Андрія Єрмійовича 

- директора підприємства "Агропрогрес", 
депутата Харківської обласної ради, 
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Кегичівський район 
 

ХОТЕНЧАН 
Олену Вікторівну 

 

- волонтера благодійної організації 
"Благодійний фонд "Станція Харків"  
 

ЦВЕТКОВА  
Олексія Георгійовича 

- члена Харківської обласної громадської  
організації "Спілка ветеранів АТО" 
 

ЧАЛОГО  
Леоніда Григоровича 

- начальника виробничого підрозділу 
"Вокзал станції Харків – Пасажирський"  
регіональної філії "Південна залізниця"  
 

ЧИСТІЛІНА 
Володимира Івановича 

 
 

- головного редактора газети 
"Громадянське суспільство", активіста 
харківського Євромайдану 

ЧЕРНОМОРДА  
Олексія Івановича 

- генерального директора товариства 
"Власівський мірошник", 
Нововодолазький район 
 

ШЕВЧЕНКО  
Ларису Вікторівну 

 

- директора Харківської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 160 Харківської 
міської ради  
 

ШИРЯЄВА 
Олега Вікторовича 

- керівника штабу громадської організації 
"Військово-патріотична організація 
"Східний корпус", м.Харків  
 

ШОПИНСЬКУ  
Віту Миколаївну 

- учителя Різниківської загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів Вовчанської 
районної ради  
 

ШРАМА  
Ігоря Вікторовича 

- директора комунальної установи 
"Вовчанський геріатричний пансіонат" 
 

ЩЕРБАКОВУ  
Ольгу Леонідівну 

- заступника керівника громадської 
організації "Лінія згоди", керівника 
Харківського обласного центру 
допомоги учасникам антитерористичної 
операції 
 

 
по Херсонській області 

 
АНТОНЕНКА 

Олександра Андрійовича 
 

- головного лікаря Каховського районного 
центру первинної медико-санітарної 
допомоги 
 

БАІРОВА 
Анатолія Рустемовича 

- директора Херсонської обласної 
спеціалізованої дитячо-юнацької 
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спортивної школи олімпійського резерву 
з вільної боротьби "Колос" 
 

БАСАРАБА  
Івана Івановича 

- генерального директора товариства 
"Супермаркет "Україна", м.Херсон 
 
 
 

БЕЗКОРОВАЙНУ 
Ольгу Давидівну 

- заступника голови Всеукраїнської 
правозахисної громадської організації, 
голову Херсонської обласної організації 
Всеукраїнського правозахисного 
громадського об’єднання "Організація 
солдатських матерів України" 
 

БЕРЕГОВОГО 
Петра Трохимовича 

- пресувальника-вулканізатора товариства 
"Херсонський електромеханічний завод" 
 

БРАГІНЦЯ 
Ігоря Васильовича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Альфа-Агро", Чаплинський 
район  
 

БРУСЕНСЬКОГО 
Валерія Павловича 

- директора товариства "Таврійські вісті +" 
 
 

ВАГНЄР 
Вікторію Олександрівну 

- директора комунального підприємства 
"Оберіг" Херсонської обласної ради 
 

ВАРГУНА 
Михайла Григоровича 

- директора комунального вищого 
навчального закладу "Херсонське 
училище культури" Херсонської обласної 
ради 
 

ВОЗАЛОВСЬКУ 
Наталію Анатоліївну 

- члена Всеукраїнської координаційної 
ради Організації солдатських матерів  
України, голову Асоціації територіальних 
громад Херсонської області 
 

ГАЛУНЕНКА 
Павла Степановича 

 

- клірика Свято-Катерининського собору,                 
м.Херсон 

ГАНІЧ 
Наталію Іванівну 

- директора Славненського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І–ІІ ступенів – дошкільний 
навчальний заклад" Горностаївської 
районної ради  
 

ГОЛОТУ 
Валентину Миколаївну  

- настелювача крою Херсонського учбово-
виробничого підприємства Українського 
товариства глухих 
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ГОМОНА 

Геннадія Івановича 
- головного лікаря Нижньосірогозької 

центральної районної лікарні 
 

ГОРОДЕЦЬКОГО 
Дмитра Володимировича 

- слюсаря-ремонтника міського 
комунального підприємства "Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства м.Херсона" 
 

ГРУЗДКОВА 
Олега Леонідовича 

- слюсаря-ремонтника міського 
комунального підприємства "Виробниче 
управління водопровідно-каналізаційного 
господарства м.Херсона" 
 

ДЖИЖЕВСЬКОГО 
Михайла Михайловича 

- голову фермерського господарства 
"Таврія", Білозерський район  
 

ДЗАДЗАМІЮ 
Світлану Олексіївну 

- вихователя Калінінської 
загальноосвітньої школи-інтернату  
І–ІІ ступенів Херсонської обласної ради 
 

ДРАЧУК 
Наталію Юріївну 

- керуючого справами (секретаря) 
виконкому Дніпровської районної у 
м.Херсоні ради 
 

ДУДАРЯ 
Івана Івановича 

- Кочубеївського сільського голову 
Кочубеївської об’єднаної громади 
Херсонської області 
 

ДУМИНСЬКУ 
Світлану Віталіївну 

- начальника управління Херсонської 
обласної державної адміністрації 
 

ЖИВИЦЬКОГО 
Юрія Яковича 

- начальника Зональної насосної станції 
Виноградівської експлуатаційної дільниці 
Цюрупинського міжрайонного управління 
водного господарства Херсонського 
обласного управління водних ресурсів 
 

ЖОВКІВСЬКОГО 
Романа Любомировича 

- начальника портових майстерень 
Херсонської філії державного підприємства 
"Адміністрація морських портів України"  
 

ЗАЙЦЕВУ 
Таїсію Іванівну 

 

- заступника головного лікаря 
комунального закладу "Херсонська міська 
клінічна лікарня імені О.С.Лучанського" 
 

ЗОРЮ 
Лідію Григорівну 

- завідувача дошкільного навчального 
закладу загального типу – ясел-садка 
"Джерельце" Таврійської міської ради  
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ІВАНОВУ 
Ніну Іванівну 

- директора комунального підприємства 
"Парк культури та  відпочинку", 
м.Нова Каховка  
 

ІВАНОВУ 
Світлану Іванівну 

- директора комунального закладу 
"Обласний палац культури" Херсонської 
обласної ради 
 

ІВАШКОВУ 
Алефтину Василівну 

- директора комунального закладу 
"Цюрупинська спеціальна 
загальноосвітня школа І–ІІІ ступенів" 
Херсонської обласної ради 
 

КАЛИТУ 
Андрія Степановича 

- настоятеля Храму святої Олександри 
Української православної церкви 
Київського патріархату 
 

КАЛЬКУ 
Василя Васильовича 

- пенсіонера, громадського діяча 
 
 

КАПСАМУНА 
Івана Ілліча 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Таврія", Верхньорогачицький 
район  
 

КЕРЕЦМАН 
Ольгу Михайлівну 

- заступника головного лікаря 
комунального закладу "Міська клінічна 
лікарня імені Е.Е.Карабелеша" 
 

КИСІЛЯ 
Віктора Івановича 

- викладача-методиста комунального 
вищого навчального закладу "Херсонське 
музичне училище" Херсонської обласної 
ради 
 

КОРНІЄНКА 
Володимира Павловича 

- начальника зміни акціонерного товариства 
"Херсонська теплоелектроцентраль" 
 

КОСТЕНКО 
Валентину Дмитрівну 

- Великокопанівського сільського голову,  
Цюрупинський район 
 

КРАВЧУКА 
Сергія Васильовича 

- начальника Новотроїцького управління 
водного господарства Херсонського 
обласного управління водних ресурсів 
 

ЛЕБЕДЯ 
Віктора Олександровича 

- директора Державного архіву 
Херсонської області 
 

ЛЕВЕНЕЦЬ 
Ніну Іванівну 

 

- заступника начальника управління –
начальника відділу Херсонської обласної 
державної адміністрації 
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ЛЕМЕШОВУ 

Наталію Володимирівну 
- начальника відділу товариства 

"Херсонська кондитерська фабрика" 
 

ЛИХОВИДА 
Олега Миколайовича 

- директора центру дитячої та юнацької 
творчості, м.Скадовськ 
 

ЛОПУШИНСЬКОГО 
Андрія Івановича 

 

- наукового співробітника відділу науково-
фондової роботи Херсонського обласного 
краєзнавчого музею 
 

ЛУГОВЦЯ 
Володимира Івановича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Дружба", Горностаївський 
район 
 

МАГДИЧА 
Олександра Івановича 

- слюсаря-інструментальника товариства 
"Херсонський електромеханічний завод" 
 

МАЗУР 
Наталю Петрівну 

- викладача-методиста комунального 
вищого навчального закладу "Херсонське 
музичне училище" Херсонської обласної 
ради 
 

МАКСИМОВУ 
Тетяну Аркадіївну 

- робітника бригади № 3 агрофірми радгоспу 
"Білозерський", Білозерський район 
 

МАРЧЕНКА 
Сергія Петровича 

- пенсіонера, м.Олешки 
 
 

МАЩЕВУ 
Зінаїду Петрівну 

- провідного інженера-гідротехніка 
Каховського міжрайонного управління 
водного господарства Херсонського 
обласного управління водних ресурсів 
 

МЕЛЬНИКА 
Тараса Петровича 

- регіонального менеджера південного 
регіону товариства "Рівненський 
елеватор", смт Іванівка 
 

МЕТЕЛУ 
Галину Дмитрівну 

- директора Херсонської дитячо-юнацької 
спортивної школи № 6 Херсонської 
міської ради 
 

МІНЬКА 
Василя Миколайовича 

- головного бухгалтера товариства 
"Відродження", Нижньосірогозький  
район 
 

НІКІТІНА 
Михайла Вікторовича 

- тракториста-машиніста Каланчацького 
управління водного господарства 
Херсонського обласного управління 
водних ресурсів 
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НОВОЖИЛОВУ  

Ірину Олександрівну 
 

- члена національної збірної команди 
України з легкої атлетики  
 

ОБЕРЕМКА 
Володимира Михайловича 

- головного інженера управління Північно-
Кримського каналу Державного агентства 
водних ресурсів України 
 

ПАГУБУ 
Любов Андріївну 

- учителя Рубанівської загальноосвітньої 
школи I–III ступенів № 1 Рубанівської 
сільської ради, Великолепетиський район 
 

ПЕТРЕНКА 
Ігоря Миколайовича 

- клірика кафедрального собору Стрітення 
Господнього Української православної 
церкви Київського патріархату, капелана 
 

ПОЛІЩУК 
Ірину Іванівну 

- педагога-організатора Херсонської 
загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів № 5 
Херсонської міської ради 
 

ПОЛОЗКА 
Анатолія Миколайовича 

- начальника відділу акціонерного 
товариства "Бериславський 
машинобудівний завод" 
 

ПОНОМАРЬОВА  
Валерія Володимировича 

- механіка групового адміністрації флоту 
(портового) державного підприємства 
"Херсонський морський торговельний порт" 
 

РОМАНОВА 
Віктора Миколайовича 

 

- голову Білозерської районної державної 
адміністрації 

СЄДІНУ 
Ольгу Валентинівну 

- керівника Нижньосірогозького районного 
відділу освіти 
 

СЛАВИЧА 
Петра Григоровича 

- голову правління Херсонської обласної 
організації Всеукраїнського товариства 
політичних в’язнів і репресованих  
 

СОЛОВЙОВА  
Ігоря Володимировича 

- учителя Великоолександрівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів № 1 
 

СТОРОЖУК 
Лідію Петрівну 

- керівника Нововоронцовської 
волонтерської групи "Серпанок" 
 

СУПРУНА 
Олександра Федоровича 

- директора державного навчального 
закладу "Вище професійне училище № 2                    
м.Херсона" Міністерства освіти і науки 
України 
 

СУПРУНА - слюсаря-ремонтника цеху комунального 
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Юрія Івановича підприємства "Виробниче управління 
водопровідно-каналізаційного 
господарства м.Херсона" 
 

ТЕЛЬНЕНКА 
Павла Григоровича 

- головного технолога акціонерного 
товариства "Дім марочних коньяків "Таврія" 
 

ФАТЄЄВА 
Олександра Борисовича 

- голову Комишанської селищної ради 
 
 

ЦИЦИКА 
Ігоря Івановича 

 
 

- першого заступника голови правління – 
головного інженера акціонерного товариства 
"Херсонська теплоелектроцентраль" 
 

ЧЕБОТАРЬОВУ              
Галину Григорівну  

- лікаря відділення Херсонської обласної 
клінічної лікарні Міністерства охорони 
здоров’я України 
 

ЧЕРВОНЕНКО 
Ольгу Василівну 

- заступника головного лікаря 
комунального закладу "Центральна міська 
лікарня міста Нова Каховка" 
 

ЧУДИНОВИЧА 
Сергія Микитовича  

- настоятеля Свято-Покровського храму  
Української православної церкви 
Київського патріархату, керівника центру 
соціального служіння  "Милосердя", 
м.Херсон 
 

ШИТЮКА 
Василя Миколайовича 

- механізатора (докера-механізатора) 
державного підприємства "Херсонський 
морський торговельний порт" 
 

 
по Хмельницькій області 

 
АНДРУШКА 

Василя Васильовича 
- голову селянського (фермерського) 

господарства "Оріана", смт Ярмолинці 
 

БІЛИКА 
Семена Миколайовича 

- слюсаря державного підприємства 
"Красилівський агрегатний завод" 
 

БОНДАРУКА  
Володимира Васильовича 

 

- виконавчого директора товариства "НВА 
"Перлина Поділля", смт Білогір’я  
 

БРИНДАКА 
Олександра Ілліча 

 

- учасника бойових дій в Афганістані та 
антитерористичної операції, 
м.Хмельницький  
 

ВАРУКА 
Олександра Григоровича 

- директора виробничо-комерційної фірми 
"Славутич", смт Чемерівці  



141 
 

 
ВАСИЛИКА 

Віталія Валентиновича 
- голову Всеукраїнської громадської 

організації "Ліга народних адвокатів", 
шеф-редактора газети "Вісник ліги 
народних адвокатів", смт Ярмолинці 
 
 

ВАСИЛЬЯНОВА 
Дмитра Сергійовича 

- секретаря Кам’янець-Подільської міської 
ради  
 

ВДОВИЧЕНКА 
Анатолія Андрійовича  

- директора державного підприємства 
"Новатор",  м.Хмельницький 
 

ВОЛОШИНА 
Олега Михайловича  

 

- менеджера агрофірми "Кернел", учасника 
антитерористичної операції, Кам’янець-
Подільський район 
 

ГАЛУШКА 
Леоніда Петровича 

- учасника антитерористичної операції, 
члена громадської організації "Спілка 
учасників АТО Хмельниччини",  
смт Віньківці 
 

ГЕРАСІМОВИЧА 
Олександра Пилиповича  

 

- голову фермерського господарства 
"Любисток", Дунаєвецький район 
 

ГРЕБЕЛЮ 
Олексія Олексійовича 

- учасника антитерористичної операції, 
Хмельницький район  
 

ГРЕСНЮК 
Ганну Олександрівну 

- голову благодійного фонду "Волонтери 
Поділля", м.Хмельницький 
 

ГУБАЯ 
Василя Пантелеймоновича  

 

- інженера сільськогосподарської дільниці  
с.Попівці підприємства "Аграрна 
компанія-2004"  
 

ГУМЕННОГО 
Володимира Мілентійовича 

 

- директора товариства "Сатанівський 
консервний завод" 

 
ДЕМЧЕНКА 

Анатолія Миколайовича 
- завідувача Зіньківської амбулаторії 

загальної практики – сімейної медицини 
 

ДІДЕНКО 
Зою Олександрівну 

-  голову Хмельницького міського 
товариства української мови "Просвіта" 
імені Тараса Шевченка 
 

ДОВГОШЕЮ 
Ігоря Васильовича 

- керівника сільськогосподарського 
підприємства "Довгалівське" 
 

ДУДКА 
Дениса Сергійовича 

- головного лікаря Красилівської 
центральної районної лікарні  
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ЖИЛУ 

Михайла Миколайовича 
- директора товариства "Оболонь Агро",  

смт Чемерівці 
 

ЗАМАХА  
Івана Яковича 

- радіомеханіка державного підприємства 
"Шепетівський ремонтний завод" 
 

КАРАШЕЦЬКОГО 
Володимира Зеновійовича 

- заступника начальника відділу 
прокуратури Хмельницької області 
 

КЛЯПА 
Івана Івановича 

- директора товариства "Лотівка Еліт", 
с.Лотівка 
 

КОВАЛЬЧУКА 
Володимира Дмитровича 

- благочинного храмів Ізяславського округу 
Хмельницької єпархії Української 
православної церкви Київського 
патріархату 
 

КОРБУТА 
Анатолія Миколайовича 

- голову правління акціонерного 
товариства "Хмельницькзалізобетон" 
 

КОРЧИНСЬКОГО 
Анатолія Олександровича 

- голову фермерського господарства 
"Меркурій-Агро", Красилівський район 
 

КОСКОВЕЦЬКУ 
Євгену Станіславівну 

- голову правління Хмельницького 
акціонерного товариства "Укрелектроапарат" 
 

КРОТА  
Олександра Ларіоновича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Обрій", Старосинявський 
район 
 

КУЗЬМЕНКА 
Дмитра Володимировича 

- волонтера, засновника волонтерської 
бригади Городоцької волонтерської 
організації 
 

МАНЬКОВСЬКУ 
Олену Віталіївну 

 

- 
 

депутата Волочиської районної ради, 
заступника директора Волочиського 
навчально-виховного комплексу 
середньої загальноосвітньої школи  
I ступеня та гімназії 
 

МАТВІЮКА 
Кузьму Івановича 

- пенсіонера, голову Хмельницького 
обласного товариства політичних в’язнів, 
репресованих та членів їх сімей 
 

МАЦЮК 
Неонілу Василівну 

- пенсіонера, м.Славута 
 
 

МЕЛЬНИКА 
Віталія Олександровича 

- учасника антитерористичної операції, 
старшину запасу 
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МЕЛЬНИКА 

Миколу Петровича 
- директора Хмельницької обласної 

дирекції акціонерного товариства   
"СК "Уніка" 
 

МЕЛЬНИЧУКА 
Миколу Степановича 

 

- Старокостянтинівського міського голову 

МЕРЕЖКА 
Миколу Миколайовича 

- тренера-викладача Старокостянтинівської 
районної дитячо-юнацької спортивної 
школи відділу Старокостянтинівської 
районної державної адміністрації 
 

МИРИКА 
Михайла Віталійовича 

- учасника антитерористичної операції,  
смт Деражня  
 

МОРОЗА 
Сергія Васильовича 

- директора державного підприємства 
"Форум-Проект", смт Теофіполь  
 

НАРТОВСЬКОГО 
Юрія Володимировича 

- старшого координатора громадської 
організації "Хмельниччина. Самооборона 
і контроль", м.Хмельницький 
 

ОМЕЛЯНЮКА 
Тимофія Григоровича  

 

- пенсіонера, громадського активіста, 
с.Весела 
 

ОСТАПЧУКА 
Андрія Олександровича 

- голову селянського (фермерського) 
господарства "Світанок",  
Славутський район 
 

ПЕЧЕНЮКА 
Василя Івановича 

- ученого секретаря Подільського 
державного аграрно-технічного 
університету, м.Кам’янець-Подільський 
 

ПОВОРОЗНИКА 
Володимира Васильовича 

 
 

- заступника голови Хмельницької 
обласної громадської організації "За 
конкретні справи", м.Городок 
 

ПОХАЛЬЧИШИНА 
Віктора Миколайовича 

- учасника антитерористичної операції, 
члена громадської організації "Спілка 
учасників АТО Хмельниччини", 
м.Хмельницький 
 

РОЩУКА 
Олександра Степановича 

- начальника Кам’янець-Подільського 
ліцею з посиленою військово-фізичною 
підготовкою  
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СВІНЦІЦЬКОГО  
Віталія Йосиповича 

 

- директора комунального підприємства 
"Полонський завод "Маяк" 

СЕРЕДЮК 
Вікторію Вікторівну 

- голову громадської організації 
"Автомайдан-Хмельниччина", 
м.Хмельницький 
 
 

СКОМОРОХОВУ 
Аліну Алімівну 

- генерального директора  товариства "Тін 
Імпекс", м.Хмельницький 
 

СКРИНЧУКА 
Олега Леонідовича 

- генерального директора підприємства 
"Україна Агро-2С", Чемеровецький район 
 

СТАХОВА 
Юрія Володимировича 

- лікаря Летичівської центральної лікарні, 
учасника антитерористичної операції  
 

ТАТАРЧУКА 
Миколу Степановича 

- директора управління виробництвом 
державного підприємства "Новатор", 
м.Хмельницький 
 

ТЕСЛЮКА 
Андрія Ростиславовича  

 

- голову сільськогосподарського 
кооперативу "Улашанівський", 
Славутський район  
 

ТИМЧУКА 
Сергія Сергійовича 

 

- директора сільськогосподарського 
товариства "Аграрна фірма "Нефедівське", 
Кам’янець-Подільський район 
 

ТРУФАНОВА 
Володимира Володимировича 

- голову правління громадської організації 
"Хмельницька районна організація 
ветеранів АТО" 
 

ФАТИЧА 
Миколу Васильовича 

 

- настоятеля церкви Покрови Пресвятої 
Богородиці, м.Волочиськ 

ФЕДОРОВА 
Юрія Івановича 

- директора Гвардійського навчально-
виховного комплексу "Загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів, гімназія", 
Хмельницький район 
 

ФЛАКСЕМБЕРГА 
Аркадія Семеновича 

- головного лікаря Хмельницької обласної 
лікарні 
 

ФОМОВИЧА  
Віталія Васильовича 

- голову сільськогосподарського 
кооперативу імені Щорса, 
Старокостянтинівський район  
 

ЦЮПЕНКА 
Олега Володимировича 

- підприємця, учасника антитерористичної 
операції, м.Полонне 
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ЧЕРНИЛЕВСЬКОГО 
Костянтина Івановича 

- члена громадської організації "Нагляд", 
м.Хмельницький 
 

ЧЕРНИШОВА 
Івана Гавриловича 

- голову фермерського господарства, 
Новоушицький район  
 
 

ЧЕРНІЦЬКОГО 
Андрія Леонідовича 

- головного інженера житлово-експлуатаційної 
контори № 1, м.Хмельницький 
 

ШВЕДУ 
В’ячеслава Петровича 

- фізичну особу – підприємця,  
смт Теофіполь 
 

ШЕРСТЮКА 
Петра Ярославовича 

- директора Чемеровецького медичного 
коледжу 
 

ЮЗЕПЧУК 
Тетяну Миколаївну  

-  голову правління благодійного фонду 
"Подих надії нації", м.Хмельницький 
  

ЯКОБЧУКА 
Володимира Дмитровича  

- токаря цеху Волочиського 
машинобудівного заводу "Мотор Січ"  
 

 
по Черкаській області 

 
БОГУСЛАВСЬКОГО 

Олександра  Марковича 
 

- завідувача хірургічного відділення 
Черкаської обласної лікарні 
 

БУДАНЦЕВА 
Романа Петровича 
 

- заступника Черкаського міського голови  
 

ВАКУЛЕНКО 
Олександру Олегівну 
 

- двократну чемпіонку світу та чемпіонку 
Європи з панкратіону 

ВЕРБИЦЬКУ  
Альону Миколаївну  
 

- голову благодійного фонду "З вірою в 
себе!" 
 

ВЕЛИЧКА  
Олександра Васильовича 

- лікаря Чорнобаївської центральної 
районної лікарні 
 

ГУРБИЧА  
Сергія Теофановича 

- головного лікаря Уманської станції 
швидкої допомоги комунальної установи 
"Обласний центр екстреної медичної 
допомоги" 
 

ГУСАКА 
Віктора Івановича 

- слюсаря-ремонтника управління 
акціонерного товариства "АЗОТ", 
м.Черкаси 
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ДЕНИСЮК 
Любов Іванівну 

- директора гімназії імені С.Скляренка, 
м.Золотоноша 
 

ДМІТРОВУ 
Тамару Григорівну 

- соціального робітника Центру 
соціальних послуг управління Уманської 
міської ради 
 

ДОМАНІЦЬКУ 
Владиславу Валеріанівну 

- учителя Тальнівського економіко-
математичного ліцею Тальнівської 
районної ради 
 

ДОРОШЕНКА 
Олександра Володимировича 

- спортсмена-інструктора штатної збірної 
команди України з легкої атлетики серед 
спортсменів з ураженням опорно-
рухового апарату 
 

ДРІГУ 
Олександра Вікторовича 

 

- головного спеціаліста комунального 
закладу "Регіональний центр з фізичної 
культури і спорту інвалідів "Інваспорт" 
Черкаської обласної ради 
 

ДУДНИК 
Ірину Михайлівну 

- директора комплексної дитячо-юнацької 
спортивної школи № 2 Черкаської 
міської ради 
 

ЖУКА 
Петра Миколайовича 

 

- керівника редакційно-видавничої групи 
науково-документальних видань 
"Реабілітовані історією" і "Книга 
національної пам’яті", м.Черкаси 
 

ЗАДОРОЖНОГО  
Сергія  Вікторовича 

- головного лікаря Черкаського обласного 
госпіталю ветеранів війни Черкаської 
обласної ради 
 

ІЛЬЧУКА 
Юрія Івановича 

- артиста Черкаського академічного 
заслуженого українського народного 
хору комунального закладу "Черкаська 
обласна філармонія" Черкаської обласної 
ради 
 

КАЛАШНИКА 
Юрія Івановича 

- директора товариства "Творча 
архітектурна майстерня Юрія 
Калашника "ТАМЮК", м.Черкаси 
 

КАЛИНУ  
Валерія Павловича 

- завідувача відділення Золотоніської 
центральної районної лікарні 
 

КАГНИБОЛОТЧУКА 
Миколу Васильовича 

- начальника відділу акціонерного 
товариства "АЗОТ", м.Черкаси 
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КОСТЕМСЬКУ  
Любов Володимирівну 

- головного інженера підприємства  
"ДІ ПРОЕКТ", м.Черкаси 
 

КОНОНЕНКА 
Олександра Миколайовича 

- помічника майстра цеху акціонерного 
товариства "Черкаський шовковий 
комбінат" 
 

КУЛІКОВА 
Сергія Станіславовича 

- депутата Черкаської обласної ради, 
учасника антитерористичної операції 
 

КУЛІША 
Сергія Володимировича 

- майстра спорту міжнародного класу 
України зі стрільби кульової 
  

КУЧУ 
Петра Андрійовича 

- члена політичної партії "Всеукраїнське 
об’єднання "Свобода" 
 

ЛЕПСЬКОГО 
Владлена Володимировича 

- головного лікаря комунального закладу 
"Черкаський обласний центр медико-
соціальної експертизи" 
 

МЕЛЬНИЧЕНКА 
Василя Миколайовича 

- голову правління Черкаської обласної 
організації Національної спілки 
краєзнавців України 
 

НАГНІЯ 
Віктора Анатолійовича 

- тренера-викладача комунального 
закладу "Школа вищої спортивної 
майстерності" Черкаської обласної ради 
 

ПАВЛОВА 
Олега Олексійовича 

- військового комісара Чигиринського 
районного військового комісаріату  
 

ПАХАРЕНКА 
Василя Івановича 

- професора кафедри Черкаського 
національного університету імені 
Богдана Хмельницького 
 

ПІДГОРНОГО 
Анатолія Вікторовича 

- директора державного підприємства 
"Тальнівський завод по виробництву 
м’ясо-кісткового борошна "Ветсанзавод" 
  

ПИЛИПЕНКА  
Володимира Петровича 

- директора Канівського природного 
заповідника навчально-наукового центру 
"Інститут біології" Київського 
національного університету імені Тараса 
Шевченка 
 

ПИЛИПЕНКО 
Галину Василівну 

- завідувача Черкаського обласного 
онкогематологічного центру 
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РУЖИЦЬКОГО 
Олександра Антоновича 

- пенсіонера, голову Черкаської обласної 
ради у 1990–1991 роках 
 

САРАНЧУ 
Валерія Петровича 

- голову  Золотоніської районної ради 
 
 

СВЕРДЕЛА 
Івана Миколайовича 

- учителя Сигнаївського навчально-
виховного комплексу "Дошкільний 
навчальний заклад – загальноосвітня 
школа І–ІІІ ступенів" Шполянської 
районної ради 
 

СІЛЬВАШКО  
Валентину Василівну 

- головну медичну сестру Ватутінської 
міської лікарні 
 

СІНЬКЕВИЧА 
Василя Миколайовича 

- майстра Шрамківської дільниці 
Драбівського району електричних мереж 
акціонерного товариства "Черкасиобленерго" 
 

СКАЧКОВА 
Антона Олександровича 

- інструктора-методиста комунального 
закладу "Черкаська обласна дитячо-
юнацька школа для інвалідів" Черкаської 
обласної ради 
 

СКІЧКА 
В’ячеслава Павловича 

- голову волонтерської організації "Наш 
батальйон", м.Черкаси 
 

СТЕПЕНЬКІНУ 
Парасковію Яківну 

- директора Корсунь-Шевченківського 
державного історико-культурного 
заповідника 
 

СТЕПАНЕНКА  
Віталія Васильовича  

 

- керівника народного ансамблю 
"Задніпряни" Золотоніського міського  
будинку культури 
 

СТРИЖАК 
Олену Віталіївну 

- голову Черкаського обласного 
відділення Всеукраїнської благодійної 
організації "Всеукраїнська мережа 
людей, які живуть з ВІЛ/СНІД" 
 

ТЕРНОВОГО 
Володимира Миколайовича 

- вчителя Новодмитрівської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Золотоніської районної ради 
 

ТИХОВСЬКУ 
Яніну Миколаївну 

- голову правління благодійної організації 
"Уманський благодійний фонд "СЕРЦЕ 
ДРУГА" 
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ФЕДОРОВУ 
Світлану Євгеніївну  

- генерального директора благодійного 
дитячого фонду "Подаруй дитині світ" 
 

ЧАБАНЮКА 
Владислава Васильовича 

- директора державного історико-культурного 
заповідника "Трипільська культура" 
 

ЧЕРВ’ЯЦОВА 
Сергія Вікторовича 

- механіка групи зв’язку Черкаського 
обласного військового комісаріату 
 

ЧОРНОМАЗА 
Богдана Даниловича 

- члена Черкаської обласної організації 
Всеукраїнського об’єднання "Свобода" 
 

ЧОСА 
Володимира Григоровича 

- завідувача відділу районної газети 
"Вісник Городищини" 
 

ЧУЄНКА 
Миколу Федоровича 

- слюсаря-ремонтника відділу акціонерного 
товариства "Черкаський шовковий комбінат" 
 

ШЕВЧУКА 
Віктора Володимировича 

- учителя Смілянського навчально-виховного 
комплексу "Дошкільний навчальний  
заклад – загальноосвітня школа  
І–ІІІ ступенів № 15" Смілянської міської 
ради 
 

ШЕПЕЛЬ  
Ларису Олексіївну  

- головного фельдшера комунальної 
установи "Обласний центр екстреної 
медичної допомоги та медицини 
катастроф Черкаської обласної ради" 
 

ЯРОВОГО 
Олега Станіславовича 

- генерального директора товариства 
"Седна-Агро", Монастирищенський 
район 
 

 
по Чернівецькій області 

 
АНДРЮХА 

Михайла Івановича 
- голову Вижницької районної ради 

 
 

АНКУЦУ 
Олену Василівну 

- начальника відділу Герцаївської районної 
державної адміністрації  
 

АПЕТРІ 
Олену Георгіївну 

- учителя Герцаївського районого ліцею 
імені Г.Асакі   
 

БАБЮКА 
Олександра Івановича 

- голову організації учасників АТО 
Вижницького району  
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БАЛАНА 
Івана Дмитровича 

- художника Чернівецької обласної 
організації Національної спілки 
художників України 
 

БАСАРАБ 
Ольгу Михайлівну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
 

БОЛОТИНЮКА 
Михайла Васильовича 

- настоятеля Свято-Успенського храму 
Української православної церкви 
Київського патріархату, с.Розтоки, 
Путильський район 

 
БОШТАНА 

Олександра Володимировича 
 

- головного спеціаліста відділення 
Кельменецького районного військового 
комісаріату  
 

БРУС 
Світлану Анатоліївну 

- начальника служби Хотинської районної 
державної адміністрації 
 

ВІРСТУ 
Ольгу Миколаївну 

 

- матір-виховательку десяти дітей, 
Вижницький район 
 

ВИШНЕВСЬКОГО 
Миколу Федоровича 

 

- радника Чернівецького міського голови, 
учасника антитерористичної операції  
 

ВЛАСЮКА 
Анатолія Володимировича 

 

- начальника Центру по нарахуванню та 
здійсненню соціальних виплат, м.Чернівці 
 

ГАВРИЛЯКА 
Юрія Васильовича 

- лісничого Мигівського лісництва 
державного підприємства "Берегометське 
лісомисливське господарство" 
 

ГАЙДЕЧУКА 
Сергія Івановича 

- учасника антитерористичної операції, 
с.Старий Вовчинець 
 

ГАФІНЧУК 
Валентину Іванівну 

- головного редактора Сокирянської 
районної газети "Дністрові зорі" 
 

ГЛІГОРА 
Степана Савовича 

- директора агровиробничого приватно-
орендного підприємства "Золотий колос", 
с.Строїнці 
 

ГЛУШЕНКО 
Аллу Іванівну 

- пенсіонерку, ветерана сфери соціального 
захисту населення, м.Чернівці 
 

ГОНЧАРА 
Василя Борисовича 

- директора державного підприємства 
"Сокирянське лісове господарство" 
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ГОСТЮК 
Марію Федорівну 

- секретаря виконавчого комітету 
Припрутської сільської ради  
 

ГРИНДЕЯ 
Миколу Федоровича 

- пенсіонера, фермера, Кіцманський район 
 
 

ДМИТРЮКА 
Сидора Григоровича 

- пенсіонера, голову Кіцманської міської  
ради у 1991–2002 роках 
 

ДМИТРЮКА 
Дмитра Юрійовича 

- юрисконсульта Кельменецького 
професійного ліцею 
 

ДОЛЖИЦЬКУ 
Світлану Григорівну 

- пенсіонера, колишнього працівника 
Центру по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат, м.Чернівці  
 

ДУБЧАКА 
Володимира Васильовича 

- директора фермерського господарства 
"Тарас", Хотинський район 
 

ДУДКУ 
Івана Танасійовича 

- обрубувача сучків Селятинського 
лісництва державного підприємства 
"Путильський лісгосп" 
 

ДЯКОВУ 
Анжелу Анатоліївну 

- заступника директора – начальника 
управління Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
 

ЖУРАВЦЯ 
Василя Миколайовича 

- підприємця, депутата Путильської 
районної ради  
 

КЛИМ 
Ганну Юріївну 

- пенсіонера, колишнього лікаря  відділення 
комунального закладу "Путильська 
центральна районна поліклініка"   
 

КЛИМЧУК 
Марію Дмитрівну 

- пенсіонера, голову Оршовецької сільської  
ради у 1980–2006 роках 
 

КОЖОКАР  
Зіну Мирославівну 

- директора Придністровської дослідної 
станції садівництва Інституту садівництва 
Національної академії аграрних наук 
України 
 

КОЗАКА 
Івана Авксентійовича 

- пенсіонера, колишнього начальника 
Державної податкової інспекції в 
Кельменецькому районі 
 

КОКОШКО 
Галину Павлівну 

- начальника відділу управління 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації 
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КОСТЕЛЬНОГО 
Дмитра Васильовича 

- голову Чернівецького міського товариства 
репресованих та політв’язнів 

КОСТИЛЬ 
Ольгу Василівну 

- головного спеціаліста – бухгалтера 
управління Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
 

КРИВОРУЧКА 
Ореста Івановича 

- художника Чернівецької обласної 
організації Національної спілки 
художників України 
 

КРОЯЛО  
Людмилу Петрівну 

- начальника управління Новоселицької 
районної державної адміністрації 

ЛУПУ 
Наталію Олексіївну 

- спортсменку з легкої атлетики 
Чернівецької обласної школи вищої 
спортивної майстерності 
 

МАРЧАКА 
Юрія Михайловича 

- директора Чернівецького академічного 
обласного українського музично-
драматичного театру імені Ольги 
Кобилянської 
 

МЕЛЬНИЧУКА 
Богдана Івановича 

- професора кафедри Чернівецького 
національного університету імені Юрія 
Федьковича 
 

МІГУЦУ 
Василину Танасіївну 

- пенсіонера, колишнього начальника 
відділу Путильської районної державної 
адміністрації  
 

МОРОЗА 
Василя Гавриловича 

- генерального директора товариства 
"Будівельна фірма "Чернівціжитлобуд"  
 

МОРОШАНА 
В’ячеслава Івановича 

- викладача Сокирянської музичної школи 
 
  

НЯВЧУКА 
Василя Корниловича 

- Шипинецького сільського голову, 
Кіцманський район 
 

ОРОБЕЦЬ 
Любов Іванівну 

- директора Чернівецької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 37 Чернівецької 
міської ради 
 

ОСИПЕНКА 
Олега Геннадійовича 

- тренера-викладача Чернівецької обласної 
школи вищої спортивної майстерності 
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ПАМПУРЯКА 
Георгія Івановича 

- завідувача відділення Герцаївської 
центральної районної лікарні 
 

ПИНДИКА  
Василя Михайловича 

- соліста-бандуриста Чернівецької обласної 
філармонії 
 

РАЗІНЬКОВА 
Валерія Васильовича 

- старшого наукового співробітника – 
керівника сектору Інституту термоелектрики 
Національної академії наук України та 
Міністерства освіти і науки України 
 

РОЖКО 
Ганну Іллівну 

- головного спеціаліста відділу 
Департаменту Чернівецької обласної 
державної адміністрації 
 

РУСУ 
Сільвіяна Івановича 

- підприємця, усиновлювача, м.Чернівці 
 
 

САВИЦЬКОГО 
Віктора Васильовича 

- волонтера, с.Грозинці, Хотинський район 
 
 

СІЧЕННІКОВУ 
Лідію Юріївну 

- спортсменку зі стрільби з лука 
Чернівецької обласної школи вищої 
спортивної майстерності 
 

СКОРЕЙКА 
Василя Петровича 

- голову правління сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Зоря", 
Кіцманський район 
  

СЛЕПИНЮК 
Олену Ярославівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Чернівецької 
обласної державної адміністрації  
 

СОЗАНСЬКОГО 
Йосипа Йосиповича 

- художнього керівника та головного 
диригента академічного симфонічного 
оркестру Чернівецької обласної філармонії  
 

СОЛТИСА 
Ярослава Андрійовича 

- художнього керівника заслуженого 
академічного Буковинського ансамблю 
пісні і танцю імені Андрія Кушніренка 
Чернівецької обласної філармонії 
 

СТАШКУ 
Віктора Васильовича 

- директора державного підприємства 
дослідного господарства "Чернівецьке" 
Буковинської державної 
сільськогосподарської дослідної станції 
Національної академії аграрних наук 
України 
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СТОРОЖИНЕЦЬКОГО 
Олексія Івановича 

- підприємця, м.Хотин 
 
 

СУБОТУ 
Василя Йосиповича 

 

- директора філії "Дирекція з будівництва 
Дністровської ГАЕС" акціонерного 
товариства "Укргідроенерго" 
 

СУМАРЮКА 
Володимира Ілліча 

- Зруб-Комарівськоого сільського голову  
 
 

ХАРАБАРУ 
Галину Іванівну 

- директора Кулішівського навчально-
виховного комплексу  
 

ЦИХОЦЬКУ 
Руслану Петрівну 

- спортсменку з легкої атлетики 
Чернівецької обласної школи вищої 
спортивної майстерності 
 

ЧИЖЕВСЬКОГО 
Василя Степановича 

- пенсіонера, колишнього директора 
Малятинецького загальноосвітнього 
навчального закладу I–II ступенів, 
Кіцманський район 
 

ЧАЛАПЧІЯ 
Юрія Корнійовича 

- пенсіонера, колишнього заступника голови 
Кельменецької районної ради 
 

ЧОРНОМОРЦЯ 
Миколу Івановича 

- керівника народного аматорського 
танцювального колективу "Зеленчани" 
Будинку народної творчості та дозвілля                   
с.Зелена, Кельменецький район 
 

ШЕВЧУКА 
Дмитра Йосиповича 

- пенсіонера, політв’язня, учасника                  
Норильського повстання 
 

ШКРОБАНЦЯ 
Георгія Драгошовича 

- депутата Глибоцької районної ради 
 
 

ШОВУ 
Аркадія Костянтиновича 

- голову Мамалигівської об’єднаної 
територіальної громади Новоселицького 
району  
 

ЯНЧУК 
Жанну Степанівну 

- завідуючу притулком для дітей служби 
Чернівецької обласної державної 
адміністрації 
 

ЯСТРЕМСЬКУ 
Лілію Віорелівну 

- Цуренського сільського голову, 
Герцаївський район  

ЯЦЕНКА 
Віталія Степановича 

- головного агронома товариства 
"Буковинський сад" 
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по Чернігівській області 
 

АСТАФ’ЄВУ 

Ольгу Андріївну 

- директора Чернігівської музичної 

школи № 1 імені С.Вільконського 

 

БЕЗПАЛУ 

Любов Іванівну 

- директора Дрімайлівської 

загальноосвітньої школи І–ІІ ступенів, 

Куликівський район 

 

БЕЛІНСОН 

Любов Владиславівну 

- заступника директора департаменту – 

начальника управління Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

 
БОЙКА 

Валентина Борисовича 

- Гайворонського сільського голову, 

Бахмацький район 

 

БОНДАРЯ 

Анатолія Олександровича 

- голову спостережної ради акціонерного 

товариства "Слов’янські шпалери – КФТП" 

 

БОРСУК  

Лідію Іванівну 

- заступника директора департаменту 

Чернігівської обласної державної адміністрації 

 

БОЯР 

Ларису Михайлівну  

- завідувача відділення комунального 

лікувально-профілактичного закладу 

"Чернігівська центральна районна 

лікарня" 

 

БУШТРУК 

Оксану Сергіївну  

- начальника відділу – головного 

бухгалтера управління Чернігівської 

обласної державної адміністрації 

 

ВЕСЕЛОГО 

Олександра Дмитровича  

- директора сільськогосподарського 

підприємства "Яна Плюс", Сновський 

район 

 

ГЕЄЦЬ 

Ларису Григорівну 

- начальника відділу управління 

Прилуцької міської ради 

 

ГОЛУБА 

Сергія Олександровича  

- директора Ніжинської дитячої музичної 

школи, диригента хору "Сяйво" 

 
ГОРЮНОВУ-

ЗУБАШЕВСЬКУ 
- керівника Центру допомоги учасникам 

антитерористичної операції 
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Світлану Олександрівну 
 

 
 
 

ДЕЙКУНА 
Миколу Петровича 

- головного лікаря комунального 
лікувально-профілактичного закладу 
"Чернігівський обласний 
протитуберкульозний диспансер" 
 

ДЕЙНЕКУ 
Івана Васильовича 

- Гурбинського сільського голову, 
Срібнянський район 
 

ДЄДОВА 
Бориса Степановича 

- голову правління Чернігівської міської 
громадської організації "Пласт-Арт" 
 

ДЗИГАЛО 
Тетяну Миколаївну  

- Сергіївського сільського голову, 
Прилуцький район 
 

ДЗЮБУ  
Валентину Андріївну 

- першого заступника начальника Державної 
екологічної інспекції у Чернігівській 
області – першого заступника Головного 
державного інспектора з охорони 
навколишнього природного середовища 
Чернігівської області 
 

ДОВБНЮ 
Олену Миколаївну 

- учителя Блистівського навчально-
виховного комплексу Новгород-
Сіверської районної ради 
 

ДОРОШЕНКО  
Аллу Степанівну  

- старшого бухгалтера акціонерного 
товариства  "Слов’янські шпалери — 
КФТП", м.Крюківка 
 

ДУДКА 
Валерія Володимировича 

- директора департаменту Чернігівської 
обласної державної адміністрації 
 

ЄВТУШЕНКО 
Ольгу Миколаївну 

- Поліського сільського голову, 
Коропський район 
 

ЄКИМЕНКО 
Олену Євгеніївну 

- директора Ніжинської міської 
централізованої бібліотечної системи 
Ніжинської міської ради 
 

ЗУБ 
Ольгу Василівну 

- учителя Прилуцької загальноосвітньої 
школи І–ІІІ ступенів № 7 Прилуцької 
міської ради 
 

ІВАСЮКА 
Дмитра Васильовича 

- головного лікаря комунального 
лікувально-профілактичного закладу 
 "Ічнянська центральна районна лікарня" 
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ІВАЩЕНКА 
Віктора Івановича 

- голову сільськогосподарського 
виробничого кооперативу "Зоря", 
Сосницький район 
 

ІТЧЕНКА 
Романа Васильовича  

- члена громадської організації "Ветерани 
АТО Городнянщини", інваліда війни, 
Городнянський район 
 

КАЗАНІНА 
Євгена Борисовича 

- заступника начальника ліцею – начальника 
відділу Чернігівського ліцею з посиленою 
військово-фізичною підготовкою 
 

КАТРУШЕНКА 
Станіслава Вікторовича  

- заступника голови Талалаївської районної 
ради 
 

КИСЛЯК 
Галину Іванівну  

- начальника управління Варвинської 
районної державної адміністрації 
 

КИЯНОВСЬКОГО 
Віктора Павловича 

- голову правління акціонерного 
товариства "Ічнянський завод сухого 
молока та масла" 
 

КОНОНЕНКА  
Віктора Володимировича  

- лікаря відділення комунального 
лікувально-профілактичного закладу   
"Прилуцька центральна міська лікарня" 
 

КОСТЮЧЕНКА 
Олександра Анатолійовича 

- охоронця товариства "ЗЗ БК БК" 
 
 

КРАВЧЕНКА                
Сергія Михайловича 

- Великозагорівського сільського голову, 
Борзнянський район 
 

КУЛІБИКА 
Андрія Вікторовича  

- начальника відділу управління 
департаменту Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
 

КУРДАНОВА 
Андрія Леонідовича 

- заступника голови Чернігівської районної 
державної адміністрації 
 

КУЧЕРЯВУ 
Ольгу Олегівну 

- начальника відділу управління 
департаменту Чернігівської обласної 
державної адміністрації 
 

КУШИКА 
Андрія Стефановича 

- виконавчого директора товариства 
"Папернянський кар’єр скляних пісків", 
Ріпкинський район 
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ЛИСЕНКА 
Олега Віталійовича 

- Будянського сільського голову, 
Корюківський район 
 

ЛОБАНОВУ 
Наталію Михайлівну 

- заступника директора Державного архіву 
Чернігівської області 
 

МЕЖЕННОГО 
Сергія Олександровича 

- начальника управління Чернігівської 
обласної державної адміністрації 
 

МИРОНЕНКО 
Ірину Володимирівну 

- завідувача відділення комунального 
закладу охорони здоров’я "Менська 
центральна районна лікарня" Менської 
районної ради 
 

НЕБРАТ 
Тетяну Григорівну  

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Чернігівської 
обласної державної адміністрації 
 

ОБУШНОГО 
Геннадія Михайловича 

- волонтера Єдиного волонтерського 
центру, м.Чернігів 
 

ОСТАПЦЯ 
Сергія Миколайовича  

- майстра акціонерного товариства "Укрнафта" 
Гнідинцівського газопереробного заводу  
 

ОТРОША  
Миколу Івановича  

 

- директора Коропської школи мистецтв 

ПАНФІЛЕЦЬ 
Валентину Михайлівну 

- директора товариства "Авангард", 
Новгород-Сіверський район 
 

ПАУСТОВСЬКОГО 
Віктора Олександровича 

- заступника директора Сухополов’янської 
загальноосвітньої школи І–ІІІ ступенів 
Прилуцької районної ради 
 

ПОДОЛЯКА 
Леоніда Петровича 

- генерального директора державної 
організації "Регіональний фонд підтримки 
підприємництва по Чернігівській області" 
 

РЕЗВІН 
Тамару Вікторівну 

- голову правління Талалаївського 
споживчого товариства Ніжинської 
райспоживспілки 
 

РИДЗЕЛЬ 
Галину Анатоліївну 

- провідного бібліотекаря Воловицької 
сільської бібліотеки-філії Борзнянської 
районної централізованої бібліотечної 
системи 
 

СЕЛЮЧЕНКА 
Володимира Григоровича 

- начальника управління департаменту 
Чернігівської обласної державної 
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адміністрації 
 
 

СЕНЬКА 
Юрія Михайловича 

- директора сільськогосподарського 
підприємства "Степанич", Семенівський 
район 
 

СЛЮСАРЕНКО 
Маріету Ігорівну 

- директора Ніжинського центру соціально-
психологічної реабілітації дітей служби 
Чернігівської обласної державної 
адміністрації 
 

СОЛОДОВА 
Вячеслава Івановича 

- електромонтера комунального 
підприємства "Прилукижитлобуд" 
 

СТЕПЧУКА 
Миколу Дмитровича 

- директора філії "Ірванцівський 
торфозавод" державного підприємства 
"Чернігівторф", Семенівський район 
 

ТАРАНА 
Івана Васильовича 

- керуючого відділку сільськогосподарського 
товариства "Батьківщина", Талалаївський 
район 
 

ТАРАТУХІНА 
Сергія Валентиновича 

- директора Менської районної дитячої та 
юнацької спортивної школи Менської 
районної ради 
 

ТЕРЕНТІЙ 
Ларису Миколаївну 

- начальника служби у справах дітей 
Прилуцької районної державної 
адміністрації 
 

ТИМОФЄЄВУ 
Ірину Анатоліївну 

- волонтера громадської організації  
"Жіноча волонтерська сотня самооборони 
Чернігівщини", фізичну особу – 
підприємця  
 

ТРИЗНУ 
Світлану Петрівну 

- заступника голови Ріпкинської районної 
державної адміністрації 
 

ХОДИКО 
Тетяну Іванівну  

- завідувача відділення комунального 
лікувально-профілактичного 
закладу "Городнянська центральна 
районна лікарня" 
 

ЧАБАКУ 
Анатолія Володимировича 

- директора Сосницького професійного 
аграрного ліцею 
 

ШЕВЧУК 
Ірину Анатоліївну 

- волонтера громадської організації 
"Чернігівський центр психолого-
соціальної допомоги постраждалих 
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внаслідок АТО "Ресурс" 
 
 

ЮЩЕНКА 
Миколу Вікторовича 

- волонтера громадської організації 
"Чернігівський центр психолого-
соціальної допомоги постраждалих 
внаслідок АТО "Ресурс" 
 

ЯКИМЕНКА 
Володимира Володимировича 

- головного агронома 
сільськогосподарського товариства 
"Батьківщина", Срібнянський район 
 

ЯКУБЕЦЬ 
Тетяну Іванівну  

- учителя Хмільницького навчально-
виховного комплексу, Чернігівський 
район 
 

ЯРМАКА             
Олександра Федоровича 

- начальника відділу Ніжинської районної 
державної адміністрації 
 

 
по місту Києву 

 
АДАМОВИЧА 

Броніслава Сергійовича 
- завідувача відділу Інституту української 

археографії та джерелознавства 
імені М.С.Грушевського Національної 
академії наук України 
 

АСТАФ’ЄВУ 
Світлану Володимирівну 

- лікаря Центру екстреної медичної допомоги 
та медицини катастроф міста Києва 
 

АХТИРКО 
Поліну Пилипівну 

- заступника директора комунального 
підприємства "Центр первинної медико-
санітарної допомоги № 1" Голосіївського 
району м.Києва 
 

БАБКІНА 
Миколу Ілліча 

- директора дитячої художньої школи № 3 
Оболонського району м.Києва 
 

БАЗИЛЕНКО  
Марію Василівну 

- робітника житлово-експлуатаційної 
дільниці № 4 комунального підприємства 
"Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Подільського району 
м.Києва" 
 

БАРАНА  
Юрія Віссаріоновича 

- начальника відділу акціонерного 
товариства "Київський завод "Радар" 
 

БАСУРОВУ 
Олену Анатоліївну 

- начальника відділу Департаменту 
Київської міської державної адміністрації 
 

БЕЗПАЛЬКО - генерального директора акціонерного 
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Людмилу Василівну товариства "Науково-виробничий центр 
"Борщагівський хіміко-фармацевтичний 
завод" 
 

БЕНЗАР 
Катерину Степанівну 

- заступника начальника Київського міського 
центру по нарахуванню та здійсненню 
соціальних виплат – начальника відділу  
 

БЕРІКАШВІЛІ 
Наталію Володимирівну 

- директора комунального підприємства 
"Консультативно-діагностичний центр" 
Шевченківського району міста Києва 
 

БЕРНАДСЬКУ 
Світлану Борисівну 

- начальника управління Подільської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

БЄЛКІНА 
Сергія Анатолійовича 

- завідуючого художньо-постановочною 
частиною Національного заслуженого 
академічного ансамблю танцю України 
імені Павла Вірського 
 

БІЛЕНКО 
Галину Іванівну 

- завідувача наукового відділу мистецтв  
країн Сходу Національного музею мистецтв 
імені Богдана та Варвари Ханенків 
 

БОГУК 
Яну Василівну 

- завідувача гомеопатичної  аптеки № 12 
комунального підприємства "Фармація",                 
м.Київ 
 

БОГУЦЬКОГО 
Васлава Ваславовича 

- робітника житлово-експлуатаційної 
дільниці № 7 комунального підприємства 
"Керуюча компанія з обслуговування 
житлового фонду Святошинського району 
м.Києва" 
 

БОЖКА 
Віктора Петровича 

- асфальтобетонника комунального 
підприємства "Шляхово-експлуатаційне 
управління по ремонту та утриманню 
автомобільних шляхів та споруд на них" 
Шевченківського району м.Києва 
 

БОЙКА 
Анатолія Григоровича 

- директора комунального підприємства 
Київської міської державної адміністрації 
"Спеціалізоване управління протизсувних 
підземних робіт" 
 

БОЙКО  
Надію Іванівну 

- логопеда Дарницького дитячого будинку-
інтернату 
 

БОРИСЮК - заступника начальника відділу Департаменту 
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Ірину Леонідівну Київської міської державної адміністрації 
 
 

БОРОДАВКУ 
Сергія Івановича 

- начальника рятувально-водолазної станції 
№ 1 спеціалізованої (аварійно-
рятувальної водолазної) служби 
комунального підприємства "Плесо" 
 

БРАЖНИКА 
Володимира Сергійовича 

- заступника директора департаменту – 
начальника Бортницької станції аерації 
акціонерного товариства "Акціонерна 
компанія "Київводоканал" 
 

БУЗАНЬ  
Тетяну Анатоліївну 

- молодшу медичну сестру відділення 
Київської міської клінічної лікарні № 7 
 

ВАКУЛЕНКА 
Георгія Григоровича 

- артиста Національного академічного 
оркестру народних інструментів України 
 

ВАСИЛЬЄВА 
Сергія Львовича 

- виконавця робіт товариства "Ягуар" 
 
 

ВАСИЛЬЧЕНКА  
Віктора Миколайовича 

- директора державного підприємства 
"Державний науково-інженерний центр 
систем контролю та аварійного реагування" 
 

ВЛАСЕНКО 
Наталію Григорівну 

- голову Київського благодійного фонду 
"Діабетик", віце-президента Міжнародної 
діабетичної асоціації України 
 

ГАВРИЛІШИНУ 
Марію Іванівну 

- комірника Ново-Білицького 
психоневрологічного інтернату для 
чоловіків 
 

ГАВРИЛЮКА 
Ярослава Дмитровича 

- актора театрально-видовищного закладу 
культури "Київський академічний 
Молодий театр" 
 

ГАЛАТОВА 
Георгія Сергійовича 

- асистента диригента Національного 
академічного оркестру народних 
інструментів України 
 

ГАНЗІЙ  
Ніну Михайлівну 

- фельдшера Центру екстреної медичної 
допомоги та медицини катастроф міста 
Києва 
 

ГАНТІМУРОВА 
В’ячеслава Інокентійовича 

- завідувача відділення Святошинського 
психоневрологічного інтернату  
 

ГАРЯГУ  
Олега Олександровича 

- голову Шевченківської районної в місті 
Києві державної адміністрації 
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ГЕРАСИМЧУК  
Любов Василівну 

- директора Київської дитячої музичної 
школи № 22 відділу Святошинської  
районної в місті Києві державної адміністрації 
 

ГЛАДИШЕВСЬКУ 
Надію Аркадіївну 

- художнього керівника Народного хору 
української народної пісні "Надія" 
культурно-просвітницького закладу 
"Центр культури "Святошин" відділу 
Святошинської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

ГОНЧАРЕНКА 
Миколу Миколайовича 

- голову Київської міської спілки ветеранів 
Афганістану 
 

ГОНЧАРЕНКО 
Тетяну Анатоліївну 

- викладача Дитячої школи мистецтв № 9 
Дарницького району м.Києва 
 

ГОНЧАРУК 
Галину Йосипівну 

- президента громадської організації 
"Асоціація ділових і професійних жінок 
"Киянка" 
 

ГОРБА 
Миколу Даниловича 

- токаря державного науково-виробничого 
підприємства "Електронмаш" 
 

ГРИНЮК 
Віру Михайлівну 

- соціального робітника центрального 
відділення територіального центру 
соціального обслуговування 
Дніпровського району міста Києва 
 

ГРИЦЕНКА 
Олександра Леонідовича 

- провідного інженера-конструктора 
відділу державного підприємства 
"АНТОНОВ" 
 

ГУЗЬ 
Антоніну Трофимівну 

- водія Дарницького трамвайно-ремонтного 
експлуатаційного депо комунального 
підприємства "Київпастранс" 
 

ГУРЕЄВА  
Юрія Валентиновича 

- начальника відділу комунального 
підприємства "Київтранспарксервіс" 
 

ГУТНИК  
Марію Михайлівну 

- вихователя Святошинського дитячого 
будинку-інтернату 
 

ДАБІЖУ 
Анатолія Васильовича 

- головного технолога відділу комунальної 
корпорації "Київавтодор" 
 

ДАВИДОВУ 
Ганну Василівну 

- соціального робітника спеціалізованого 
відділення Київського міського 
територіального центру соціального 
обслуговування 
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ДЗЮБУ 
Івана Михайловича 

- радника Президії Національної академії 
наук України 
 

ДЕХТЯРЕНКО 
Ларису Семенівну 

- вихователя групи продовженого дня 
школи І–ІІІ ступенів № 286 міста Києва 
 

ДОВГАЛЬ 
Галину Петрівну 

- завідувача відділення Центру первинної 
медико-санітарної допомоги № 3 
 

ДОВГОПОЛА 
Олександра Івановича 

- артиста оркестру Національного 
заслуженого академічного ансамблю 
танцю України імені Павла Вірського 
 

ДРІБНОГО 
Віктора Івановича 

- артиста Національної заслуженої капели 
бандуристів України імені Г.І.Майбороди 
 

ДУБЕНКА 
Миколу Анатолійовича 

- слюсаря-складальника цеху філії 
державного підприємства "АНТОНОВ" 
"Серійний завод "АНТОНОВ" 
 

ДУБЄЦЬКОГО 
Олександра Євгенійовича 

- начальника бюро акціонерного 
товариства "Київський завод "Радар" 
 

ДУДУ 
Валерія Петровича 

- складальника-клепальника цеху 
державного підприємства "АНТОНОВ" 
 

ЖДАНЮКА 
Валерія Йосиповича 

- начальника служби комунального 
підприємства "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Дніпровського району м.Києва" 
 

ЖЕБРОВСЬКУ  
Філю Іванівну 

- генерального директора акціонерного 
товариства "Фармак" 
 

ЗАЛЕПУ 
Марію Олексіївну 

- завідувача відділу публічної бібліотеки 
імені Лесі Українки для дорослих м.Києва 
 

ЗАХАРЧЕНКА 
Анатолія Григоровича 

- голову комітету мікрорайону "Рада 
житлового масиву Виноградар" 
 

ЗБАНАЦЬКОГО  
Анатолія Григоровича 

- завідувача відділу Музею історії міста 
Києва 
 

ЗУБЕЦЬ 
Ірину Володимирівну 

- начальника управління Департаменту 
Київської міської державної адміністрації 
 

ІЛЬЇНУ 
Любов  Михайлівну 

- завідувача відділу Центральної бібліотеки 
імені Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва 
 

ІЛЬЧУК - соціального робітника Русанівського 
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Ларису Миколаївну відділення Територіального центру 
соціального обслуговування 
Дніпровського району міста Києва 
 

КАЗЮЧИЦЯ 
Сергія Олександровича 

- першого заступника директора 
комунального підприємства з експлуатації 
і ремонту житлового фонду "Житло-
сервіс" 
 

КАЧЕНКО 
Катерину Іванівну 

- директора спеціальної школи-інтернату       
І–ІІ ступенів № 7 міста Києва 
 

КЛЕБАНОВУ 
Олену Борисівну 

- начальника управління Оболонської 
районної в місті Києві державної 
адміністрації 
 

КЛИМЕНКА 
Володимира Миколайовича 

- директора виробничо-технічного 
комплексу "Спецштамп" акціонерного 
товариства "Київський радіозавод" 
 

КЛИМЕНКА 
Володимира Михайловича 

- генерального директора товариства 
"Новий друк" 
 

КЛИМЕНКА 
Олександра Ігоровича 

- члена Всеукраїнської громадської 
організації "Світовий конгрес українських 
юристів" 
 

КЛИШТУ  
Інну  Михайлівну 

- молодшу медичну сестру палатну  
відділення Київської міської клінічної 
лікарні № 18 
 

КЛІЩЕВСЬКУ  
Ірину Яківну 

- художнього керівника театрально-
видовищного закладу культури 
"Київський академічний театр "Колесо" 
 

КОБЦЯ 
Анатолія Миколайовича 

- машиніста електропоїзда структурного 
підрозділу "Електродепо "Харківське" 
комунального підприємства "Київський 
метрополітен" 
 

КОВАЛЬЧУК  
Марію Олексіївну 

- директора комунального підприємства по 
утриманню зелених насаджень 
Оболонського району м.Києва 
 

КОВТУНА 
Анатолія Володимировича 

- старшого інспектора відділу управління 
Головного управління Національної 
поліції у м.Києві 
 

КОЖАРУ  
Юрія Олександровича 

- головного лікаря Київської міської 
дитячої клінічної лікарні № 1 
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КОЗДОБУ 
Григорія Пилиповича 

- артиста Національного заслуженого 
академічного симфонічного оркестру 
України 
 

КОМІСАРЕНКО  
Ольгу Іванівну 

- головного спеціаліста відділу управління 
Дніпровської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

КОРЧАК 
Раїсу Дмитрівну 

- виробника трафаретів, шкал та плат цеху 
державного науково-виробничого 
підприємства "Електронмаш" 
 

КОСТЮК  
Лідію Анатоліївну 

- завідувача відділення Київської міської 
клінічної лікарні № 4 
 

КОТЛОВСЬКОГО 
Володимира Петровича 

- електромонтажника-налагоджувальника              
комунального підприємства 
"Київдорсервіс" 
 

КОХАНЕВИЧА 
Володимира Олександровича 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Департаменту 
Київської міської державної адміністрації 
 

КОЦЮБУ 
Галину Леонідівну 

- викладача дитячої музичної школи № 21 
Дарницького району м.Києва 
 

КРАВЧЕНКО 
Світлану Михайлівну 

- завідувача спеціального дошкільного 
навчального закладу № 569 Деснянського 
району м.Києва 
 

КРАСНИКА  
Володимира Ілліча 

- водія автобусного парку № 5 комунального 
підприємства "Київпастранс" 
 

КРИВДУ 
Ірину Федорівну   

- вчителя – логопеда дошкільного 
навчального закладу № 611 
 

КУКСУ 
Івана Васильовича 

- голову комітету військової служби та 
воїнів-інтернаціоналістів Дніпровського 
району при раді ветеранів Дніпровського 
району  
 

КУРЧЕНКА 
Миколу Олександровича 

- директора товариства "Київський механічний 
завод "Магістраль" імені М.П.Шульгіна" 
 

КУЦЕНКО 
Олександру Андріївну 

- в’язальника схемних джгутів цеху 
державного підприємства "Виробниче 
об’єднання "Київприлад"  
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КУШНІРА 
Ігоря Миколайовича 

- голову правління – президента 
акціонерного товариства "Холдингова 
компанія "Київміськбуд" 
 

ЛЕЛЕКАЧ 
Олену Миколаївну 

- матір-виховательку дитячого будинку 
сімейного типу Солом’янського району 
м.Києва  
 

ЛЕЩЕНКО 
Валентину Григорівну 

- водія тролейбусного ремонтно-
експлуатаційного депо № 1 комунального 
підприємства "Київпастранс" 
 

ЛИЖНІКОВА 
Олексія Олександровича 

- художника-геральдиста підприємства 
"Райдо знак" 
 

ЛОМАКУ 
Олександра Миколайовича 

- завідувача аптеки № 7 комунального 
підприємства "Фармація" 
  

ЛУК’ЯНЧУКА 
Миколу Олександровича 

- директора Київської дитячої музичної 
школи № 3 імені В.С.Косенка 
 

ЛУНЄВУ 
Ольгу Павлівну 

- вчителя Київської гімназії № 154 
Святошинської районної у м.Києві 
державної адміністрації  
 

ЛЮБАЧІВСЬКУ  
Наталію Томівну 

- завідувача відділення Київського міського 
клінічного шпиталю інвалідів Великої 
Вітчизняної війни 
 

ЛЯХА 
Андрія Дмитровича 

- директора філії аварійно-відновлювальних 
робіт акціонерного товариства "Київгаз" 
 

МАЙКА 
Віталія Івановича 

- віце-президента Української спілки 
промисловців та підприємців, президента 
Київської міської асоціації промисловості, 
будівництва, транспорту та зв’язку  
 

МАЛЬЦЯ  
Станіслава Дмитровича 

- учителя навчально-виховного комплексу 
№ 209 "Сузір’я" (початкової 
спеціалізованої школи-колегіуму) м.Києва 
 

МЕЛАЩЕНКО  
Ганну Іванівну 

- сестру медичну старшу Київського 
міського науково-практичного центру 
нефрології та діалізу Київської міської 
клінічної лікарні № 3 
 

МЕЛЬНИКА 
Анатолія Івановича 

- майстра житлово-експлуатаційної 
дільниці № 408 комунального 
підприємства "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
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Дніпровського району м.Києва" 
 
 

МИРГОРОДСЬКОГО  
Віктора Михайловича 

- заступника завідувача психолого-медико-
педагогічної консультації Департаменту 
Київської міської державної адміністрації 
 

МИХАЙЛОВУ  
Раїсу Василівну 

- генерального директора товариства 
"Фірма "Фавор" 
 

МІКІТАСЬ 
Ганну Іванівну 

- озеленювача комунального підприємства 
по утриманню зелених насаджень 
Голосіївського району м.Києва 
 

МІКУЛЬСЬКОГО  
Сергія Леонідовича 

- наладчика цеху державного підприємства 
"Радіовимірювач" 
 

МНАЦАКАНЯН 
Любов Арташівну 

- заступника директора комунального 
підприємства "Керуюча компанія з 
обслуговування житлового фонду 
Деснянського району м.Києва" 
 

МОРОЗА 
Олександра Семеновича 

- заступника директора Департаменту – 
начальника управління Київської міської 
державної адміністрації 
 

МОСКАЛЮК 
Любов Іванівну 

- молодшу медичну сестру (санітарку 
палатну) Київського геріатричного пансіонату 
 

МРИГУ 
Сергія Станіславовича 

- начальника управління Департаменту 
Київської міської державної адміністрації 
 

МУЦЕНКО 
Ірину Вадимівну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу управління 
Шевченківської районної в місті Києві 
державної адміністрації 
 

МЯСІЩЕВА 
Ігоря Леонідовича 

- голову правління – генерального 
директора акціонерного товариства 
"Київський завод "Радар" 
 

НАУМОВЦЯ 
Антона Григоровича 

- першого віце-президента Національної 
академії наук України 
 

НІКІТЮК 
Оксану Павлівну 

- артистку Національної заслуженої 
академічної капели України "Думка" 
 

НОВАК  - директора Центру допомоги дітям "Місто 
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Лідію Ананіївну щасливих дітей" 
 
 

НОВІКОВУ 
Ларису Іванівну 

- завідувача відділення Київського центру 
соціальної адаптації престарілих, 
інвалідів та інших осіб, що не мають 
постійного місця проживання 
 

ОГОРОДНІКОВУ 
Галину Іванівну 

- голову правління благодійної організації 
"Джерело надії та життя" 
 

ОЛІЙНИКА 
Бориса Ілліча 

- Героя України, поета, перекладача, голову 
правління Українського фонду культури 
 

ОМЕЛЬЧЕНКА 
Олександра Олександровича 

- Героя України, депутата Київської міської 
ради, Київського міського голову у 1999–
2006 роках 
 

ОНИЩЕНКА 
Олексія Семеновича 

- радника президії Національної академії 
наук України, почесного генерального 
директора Національної бібліотеки 
України імені В.І.Вернадського 
 

ОСАДЧОГО 
Олександра Володимировича 

- генерального директора державного 
підприємства "Виробниче об’єднання 
"Київприлад" 
 

П’ЯТКОВУ 
Олену Борисівну 

- провідного методиста Київського 
міського центру народної творчості та 
культурологічних досліджень 
 

ПАНАСЕНКА 
Володимира Степановича 

- секретаря органу самоорганізації 
населення "Комітет мікрорайону 
"Теремки-1" міста Києва 
 

ПАНЧУКА 
Віктора Федосьовича 

- голову Організації інвалідів війни та 
Збройних Сил Дарницького в місті Києві 
району 
 

ПАТОНА 
Бориса Євгеновича 

- Героя України, президента Національної 
академії наук України, директора Інституту 
електрозварювання імені Є.О.Патона 
Національної академії наук України 
 

ПАЩУКА 
Сергія Михайловича 

- соліста опери – провідного майстра сцени 
державного підприємства "Національний 
академічний театр опери та балету 
України імені Т.Г.Шевченка" 
 

ПЕРЕГОНЧУКА - провідного спеціаліста відділу 
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Леоніда Володимировича державного підприємства "Виробниче 
об’єднання "Київприлад" 
 

ПЕРЕГУДУ 

Наталію Олексіївну 

- директора комунального підприємства 

"Шкільне харчування Оболонського 

району м.Києва" 

 

ПЕРЕГУДОВА 

Олександра Миколайовича 

- голову правління – генерального директора 

акціонерного товариства  "Завод "Маяк" 

 

ПЕТРЕНКА 

Ігоря Миколайовича 

- заступника директора комунальної 

науково-дослідної установи "Науково-

дослідний інститут соціально-

економічного розвитку міста" 

 

ПЕТРЕНКА  

Володимира Івановича 

- генерального директора акціонерного 

товариства "Київметробуд", президента 

корпорації "Укрметротунельбуд" 

 

ПЕТРЕНКО 

Ганну Олексіївну 

- начальника відділу Палацу культури 

"Дарниця" управління Дарницької 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

ПЕТРУКА 

Миколу Миколайовича 

- головного інженера житлово-

експлуатаційної дільниці № 411 

комунального підприємства "Керуюча 

компанія з обслуговування житлового 

фонду Дніпровського району м.Києва" 

 

ПЕТУХОВУ  

Людмилу Павлівну 

- соціального робітника Березняківського 

відділення Територіального центру 

соціального  обслуговування 

Дніпровського району міста Києва 

 

ПЕЧЕНКІНУ 

Тетяну  Костянтинівну 

- провідного майстра сцени театрально-

видовищного закладу культури 

"Київський академічний драматичний 

театр на Подолі" 

 

ПЕЧУРУ 

Світлану Михайлівну 

- чергового майстра дільниці комунального 

підприємства "Шляхово-експлуатаційне 

управління по ремонту та утриманню 

автомобільних шляхів та споруд на них" 

Деснянського району м.Києва 
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ПИЛИПЧУКА 

Олега Ростиславовича 

- завідувача відділення Київської міської 

дитячої клінічної лікарні № 1 

 

ПІДОПРИГОРУ  

Валентину Олександрівну 

- завідувача дошкільного навчального 

закладу № 132 Дарницького району 

м.Києва 

 

ПІНЧУК 

Ларису Іванівну 

- заступника начальника управління – 

начальника відділу Департаменту 

Київської міської державної адміністрації 

 

ПЛЮТУ 

Олександра Васильовича 

- регулювальника радіоелектронної 

апаратури та приладів акціонерного 

товариства "Київський завод "Радар" 

 

ПОЛЕГЕНЬКО  

Аллу Григорівну 

- учителя ліцею "Голосіївський" № 241 

Голосіївського району міста Києва 

 

ПОНОМАРЕНКА 

Степана Степановича 

- завідувача сектору Департаменту 

Київської міської державної адміністрації 

 

ПОПОВИЧА 

Мирослава Володимировича 

- директора Інституту філософії  

імені Г.С.Сковороди Національної 

академії наук України 

 

ПРАВДИВЕЦЬ  

Ніну Миколаївну 

- сестру медичну палатну відділення 

Київської міської дитячої клінічної 

інфекційної лікарні 

 

ПРЕВІРА  

Олександра Степановича 

- рятувальника 1 аварійно-рятувального 

взводу комунальної аварійно-рятувальної 

служби "Київська служба порятунку" 

 

ПРИМАЧЕНКА 

Володимира Васильовича 

- члена громадської організації "Українська 

асоціація інвалідів АТО", учасника бойових 

дій в Афганістані та антитерористичної 

операції, інваліда війни  

 

ПРОЦЕНКА  

В’ячеслава Олександровича 

- голову правління акціонерного товариства 

"Меридіан" імені С.П.Корольова 

 

РАТУШНОГО 

Михайла Ярославовича 

- голову Української всесвітньої 

координаційної ради 
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РЕГІДУ 

Олега Віталійовича 

- директора департаменту акціонерного 

товариства "Холдингова компанія 

"Київміськбуд" 

 

РИКУНІЧА 

Юрія Миколайовича 

- генерального директора акціонерного 

товариства "Київське центральне 

конструкторське бюро арматуробудування" 

 

РОГОВЦЕВУ 

Аду Миколаївну 

- Героя України, народну артистку України 

 

 

РОЗУМА 

Григорія Миколайовича 

- заступника голови громадської організації 

"За майбутнє України" 

 

РОСТОВЦЕВУ 

Ларису Онисимівну 

- директора Київської дитячої школи 

мистецтв № 2 імені М.І.Вериківського 

 

РУЖІЦЬКУ-АКІМОВУ 

Людмилу Іванівну 

- заступника директора Дитячої школи 

мистецтв № 4 Дарницького району 

м.Києва 

 

РУСАНЮКА 

Золтана Золтановича 

- приватного нотаріуса Київського міського 

нотаріального округу 

 

САВІЦЬКОГО 

Сергія Семеновича 

- старшого інспектора управління 

секретаріату Київської міської ради   

 

САВОРОВСЬКОГО  

Федора Григоровича 

- директора державного підприємства 

"Спеціальне конструкторсько-

технологічне бюро з дослідним 

виробництвом Інституту фізики 

напівпровідників імені В.Є.Лашкарьова 

Національної академії наук України" 

 

СВЄШНІКОВУ 

Світлану Михайлівну 

- вихователя дошкільного навчального 

закладу № 63 м.Києва 

 

СЕЛЕЗНЬОВА  

Валерія Григоровича 

- майстра збірно-регулювального  

комплексу державного науково-виробничого 

підприємства "Електронмаш" 

 

СЕМЕНЮК 

Ніну Миколаївну 

- голову громадської організації "Київський 

дитячий фонд" 

 

СЕТУ  - начальника відділу акціонерного 
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Людмилу Миколаївну товариства "Київметробуд" 

 

 

СКУЗЯ 

Сергія Станіславовича 

- завідувача балетної трупи державного 

підприємства "Національний академічний 

театр опери та балету України 

імені Т.Г.Шевченка" 

 

СОБОЛЯ 

Валерія Анатолійовича 

- члена громадської організації 

"За майбутнє України" 

 

СОВЕНКА 

Петра Олександровича 

- керівника апарату Оболонської районної в 

місті Києві державної адміністрації 

 

СОЛОВ’Я 

Валерія Анатолійовича 

- налагоджувальника цеху державного 

підприємства "Виробниче об’єднання 

"Київприлад" 

 

СТАДНИКА 

Віктора Івановича 

- заступника голови правління акціонерного 

товариства "По виробництву інсулінів "Індар" 

 

СТАНІСЛАВЧУК 

Галину Петрівну 

- директора централізованої бібіліотечної 

системи Голосіївського району м.Києва 

 

СТАСУЛУ 

Руслана Ігоровича 

- голову комісії Подільського у місті Києві 

військового комісаріату комунального 

некомерційного підприємства 

"Консультативно-діагностичний центр" 

Подільського району м.Києва 

 

СТРАШНОГО 

Сергія Андрійовича 

- директора Київського казенного 

експериментального протезно-

ортопедичного підприємства  

 

СТРУКА 

Олега Васильовича 

- головного інженера акціонерного 

товариства "Київгаз" 

 

СУЛЬЧИНСЬКОГО  

Олександра Володимировича 

- фрезерувальника акціонерного товариства 

"Київський завод "Радар" 

 

СУРОВСЬКУ 

Ларису Миколаївну 

- випускового відділу комунального 

підприємства Київської міської ради 

"Телекомпанія "Київ" 

 

ТАРАБАНА - водія автобази акціонерного товариства 
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Сергія Миколайовича "Київметробуд" 

 

 

ТИМОЧКО 

Тетяну Валентинівну 

- голову Всеукраїнської екологічної ліги 

 

 

ТИМЧЕНКА 

Олега Сергійовича 

- комплексного бригадира прохідників ТЗ-4 

акціонерного товариства "Київметробуд" 

 

ТІМАНОВСЬКОГО 

Сергія Васильовича 

- завідувача сектору комунального 

підприємства Київської міської державної 

адміністрації "Київекспертиза" 

 

ТІМАШОВУ 

Валентину Миколаївну 

- директора централізованої бібліотечної 

системи "Свічадо" відділу Святошинської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

ТІМЦЯ 

Петра Михайловича   

- електромонтера житлово-експлуатаційної 

дільниці № 506 комунального 

підприємства "Керуюча компанія з 

обслуговування житлового фонду 

Оболонського району м.Києва" 

 

ТРОФІМОВА 

Миколу Павловича 

- директора-розпорядника Національної 

заслуженої академічної капели України 

"Думка" 

 

УСАТУ 

Аллу Борисівну 

- учителя гімназії № 283 ІІ–ІІІ ступенів 

Деснянського району м.Києва 

 

ФАКТОР 

Людмилу Володимирівну 

- директора навчально-виховного 

комплексу з поглибленим вивченням 

англійської мови "Кияночка" 

 

ХОЛОДОВА 

Костянтина Володимировича 

- головного капелана Української 

православної церкви Київського 

патріархату в зоні АТО 

 

ЦІПОРЕНКА  

Сергія Юрійовича 

- заступника директора комунального 

підприємства "Центр первинної медико-

санітарної допомоги № 2" Подільського 

району міста Києва 

 

ЦІРУКА  - головного інженера акціонерного 
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Віктора Григоровича товариства "Науково-виробниче 

об’єднання "Київський завод автоматики 

імені Г.І.Петровського" 

 

ЧИЖОВА 

Дениса Анатолійовича 

- юрисконсульта товариства "Виробничо-

експлуатаційне підприємство "ВД-

Побут", волонтера, учасника 

антитерористичної операції, інваліда 

війни 

 

ШАРАЙ 

Світлану Михайлівну  

- професора кафедри Національного 

транспортного університету 

 

ШАТАЙКІНА 

Євгена Марковича 

- головного інженера ТЗ-7 акціонерного 

товариства "Київметробуд" 

 

ШЕЙКО 

Людмилу Вікторівну 

- керівника служби централізованої 

бухгалтерії управління Подільської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

ШМАТКО  

Раїсу Юріївну 

- члена благодійної організації 

"Благодійний фонд "Безпечна Дарниця" 

 

ШУБІНСЬКУ 

Ольгу Олександрівну 

- учителя школи І–ІІІ ступенів № 84 

Печерського району м.Києва 

 

ШУМКОВУ  

Наталію Іванівну 

- молодшу медичну сестру відділення 

Київського міського пологового будинку 

№ 1 

 

ШУТУ 

Вікторію Михайлівну 

- начальника відділу Департаменту 

Київської міської державної адміністрації 

 

ЩЕРБАКА 

Миколу Григоровича 

- слюсаря управління департаменту 

акціонерного товариства "Акціонерна 

компанія "Київводоканал" 

 

ЩЕРБАНЮК  

Галину Миколаївну 

- вихователя-методиста дошкільного 

навчального  закладу № 453 м.Києва 

 

ЯЦЮКА  

Олександра Миколайовича 

- директора виконавчого акціонерного 

товариства "Київмедпрепарат" 
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у Верховній Раді України 

 
БАРНУ 

Олега Степановича 
 - народного депутата України 

 
 

БЕРЕЗУ 
Юрія Миколайовича 

 - народного депутата України 
 
 

БІЛЕЦЬКОГО 
Андрія Євгенійовича 

 - народного депутата України 
 
 

БОНДАРЯ 
Михайла Леонтійовича 

 - народного депутата України 
 
 

ДЕЙДЕЯ 
Євгена Сергійовича 

 - народного депутата України 
 
 

КИШКАРЯ 
Павла Миколайовича 

 - народного депутата України 
 
 

ЛАПІНА 
Ігоря Олександровича 

 - народного депутата України 
 
 

МАМЧУРА 
Юлія Валерійовича 

 - народного депутата України 
 
 

МАТКІВСЬКОГО 
Богдана Мироновича 

 - народного депутата України 
 
 

ПАРУБІЯ 
Андрія Володимировича 

 -  Голову Верховної Ради України 
 
 

ПЕТРЕНКА 
Олега Миколайовича 

 - народного депутата України 
 
 

СОЛЯРА 
Володимира Мироновича 

 - народного депутата України 
 
 

ТЕТЕРУКА 
Андрія Анатолійовича 

 - народного депутата України 
 
 

ТИМОШЕНКА 
Юрія Володимировича 

 - народного депутата України 
 
 

ЯРОША 
Дмитра Анатолійовича 

 - народного депутата України 
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у Міністерстві внутрішніх справ України 
 

БЕЗУХ  
Ларису Миколаївну  

 

 - начальника державної установи 
"Територіальне медичне об’єднання 
Міністерства внутрішніх справ України по 
місту Києву" – лікаря 
 

БОЙЦОВА  
Вячеслава Леонідовича 

 - начальника Слов’янського районного 
управління Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Донецькій області, полковника 
служби цивільного захисту 
 

БОСТАНА  
Олега Георгійовича 

 

 - заступника начальника загону – 
коменданта оперативно-бойової 
прикордонної комендатури Донецького 
прикордонного загону Східного 
регіонального управління, полковника 
 

ЗАДНІЧЕНКА  
Сергія Івановича 

 

 - заступника начальника управління – 
начальника відділу Департаменту 
Національної поліції України, полковника 
поліції 
 

КЛИМЕНКА  
Петра Михайловича 

 

 - начальника відділу управління карного 
розшуку Головного управління 
Національної поліції у м. Києві, 
підполковника поліції 
 

КЛИМЧУКА  
Миколу Миколайовича 

 - колишнього начальника управління 
Головного управління Національної гвардії 
України, генерал-майора у відставці 
 

МИХАЙЛОВСЬКОГО 
Олександра Анатолійовича  

 

 - інспектора прикордонної служби  
2 відділення інспекторів прикордонної 
служби відділу прикордонної служби 
"Маріуполь" Донецького прикордонного 
загону Східного регіонального управління, 
старшого прапорщика 
 

ПИСКУНА  
Олександра Валерійовича  

 

- заступника командира військової  
частини 3011 Центрального оперативно-
територіального об’єднання Національної 
гвардії України, полковника 
 

ПРОМОГАЙБЕНКА 
Володимира В’ячеславовича  

 

- заступника директора Департаменту 
організаційного забезпечення – начальника 
відділу Державної міграційної служби 
України 
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РОЩУПКІНА  
Сергія Володимировича 

 

- старшого оперуповноваженого відділу 
Головного управління Національної 
поліції в Донецькій області, майора поліції 
 

САВЕЛЬЄВА  
Ігоря Вікторовича 

 

- начальника Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Луганській області 
 

СУЩЕНКА 
Віктора Дмитровича  

 

- професора кафедри Національної академії 
внутрішніх справ 
 

ХАРЧЕНКА  
Сергія Миколайовича 

 

- командира 1 взводу 1 батальйону 
оперативного призначення військової 
частини 3028 Західного оперативно-
територіального об’єднання Національної 
гвардії України, старшого прапорщика 
 

 
у Міністерстві екології та природних ресурсів України 

 
ГРОМАДСЬКОГО  

Григорія Станіславовича  
 

- дозиметриста дільниці цеху державного 
спеціалізованого підприємства "Екоцентр" 
Державного агентства України з управління 
зоною відчуження 
 

ДЕМ’ЯНЕНКА  
Володимира Михайловича  

- начальника цеху державного підприємства 
"Управління забезпечення функціонування 
об’єктів Чорнобильської АЕС" 
Державного агентства України з 
управління зоною відчуження 
 

ЗАДЕРЕЯ 
Володимира Івановича 

- начальника цеху державного підприємства 
"Управління забезпечення функціонування 
об’єктів Чорнобильської АЕС" 
Державного агентства України з 
управління зоною відчуження 
 

ІЗОТОВУ  
Інну Анатоліївну 

 

- начальника служби державного 
спеціалізованого підприємства "Центральне 
підприємство з поводження з радіоактивними 
відходами" Державного агентства України з 
управління зоною відчуження, м.Чорнобиль 
 

КРИВДУ  
Віру Михайлівну 

 

- головного бухгалтера державного 
спеціалізованого підприємства 
"Центральне підприємство з поводження з 
радіоактивними відходами" Державного 
агентства України з управління зоною 
відчуження 
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МАРТИНОВА 
Сергія Костянтиновича 

 

- заступника директора державного 
підприємства "Управління забезпечення 
функціонування об’єктів Чорнобильської 
АЕС" Державного агентства України з 
управління зоною відчуження 
 

МАТАКОВА  
Станіслава Анатолійовича 

- головного спеціаліста відділу Управління 
Державного агентства України з 
управління зоною відчуження 
 

МИХАЛЬСЬКОГО 
Олександра Валентиновича  

- завідувача сектору Державного агентства 
водних ресурсів України 
 

МОСКАЛИКА  
Володимира Леонідовича 

 

- заступника начальника цеху державного 
спеціалізованого підприємства 
"Чорнобильська АЕС" Державного 
агентства України з управління зоною 
відчуження 
 

ОМЕЛЯШКА  
Ростислава Андрійовича 

 

- директора державного наукового центру 
захисту культурної спадщини від 
техногенних катастроф Державного 
агентства України з управління зоною 
відчуження 
 

ПОЛЯКОВУ  
Марину Олександрівну  

- начальника відділу служби державного 
підприємства "Центр організаційно-
технічного і інформаційного забезпечення 
управління зоною відчуження" Державного 
агентства України з управління зоною відчуження 
 

СУХОРУКОВУ 
Аллу Іванівну 

- начальника відділу організації харчування 
державного підприємства "Управління 
забезпечення функціонування об’єктів 
Чорнобильської АЕС" Державного 
агентства України з управління зоною 
відчуження 
 

ЯКОВЕНКА  
Юрія Павловича 
 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Державного агентства 
водних ресурсів України 
 

 

у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України 

 
ВАЛЕВАЧ  

Вікторію Василівну 
- головного спеціаліста відділу 

департаменту  
 

ГОРШКОВУ 
Наталю Іванівну 

- директора департаменту  
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ГРИНЧУК  
Тетяну Володимирівну 

- начальника управління департаменту  
 
 

ГРИШКЕВИЧ  
Оксану Миколаївну 

- заступника директора департаменту – 
начальника  відділу  
 

ЛИТВИНЕНКА 
Миколу Григоровича 

- головного спеціаліста відділу 
департаменту Державної служби 
експортного контролю України 
 

КОШАРНУ 
Олену 

- засновника і головного виконавчого 
директора компанії "Horizon Capital" 
 

КУЧІНУ 
Ірину Юріївну 

- директора департаменту Державної 
служби статистики України 
 

ПРОКОПЦЯ  
Валерія Юрійовича 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління  
  

СТАРОДУБЦЕВА 
Олександра Євгенійовича 

- директора департаменту  
 
 

ШИШКІНУ 
Жанну Арсенівну 

- завідувача сектору Державної служби 
експортного контролю України 
 

ЦИМБАЛА  
В’ячеслава Анатолійовича 

- директора департаменту  
 

 
у Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 

 
АВРАМЕНКА 

Олега Олексійовича 
- майстра цеху Трипільської 

теплоелектростанції акціонерного 
товариства "Центренерго" 
 

БІЛЕЯ 
Данка Васильовича 

- генерального інспектора – директора 
державного підприємства "Національна 
атомна енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом" 
 

КРУША 
Олександра Григоровича 

- заступника генерального директора 
акціонерного товариства "Укргідроенерго" 
 

МАНЯКУ 
Віктора Володимировича 

- начальника цеху Трипільської 
теплоелектростанції акціонерного 
товариства "Центренерго" 
 

ОСОСКОВА 
Олега Миколайовича 

- заступника генерального директора 
акціонерного товариства "Укргідроенерго" 
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ПАНАЩЕНКА 
Миколу Сергійовича 

- генерального директора відокремленого 
підрозділу "Хмельницька АЕС" 
державного підприємства "Національна 
атомна енергогенеруюча компанія 
"Енергоатом" 
 

РУДЕНКА 
Володимира Володимировича 

- директора філії "Каскад київських ГЕС і 
ГАЕС" акціонерного товариства 
"Укргідроенерго" 
 

СЕРГІЄНКА 
Володимира Ігоровича 

- заступника головного інженера – 
директора департаменту акціонерного 
товариства "Укргідроенерго" 
 

 
у Міністерстві інфраструктури України 

 
БИСЬКА 

Володимира Миколайовича 
- машиніста тепловоза Енергодарської філії 

акціонерного товариства "Київ-
Дніпровське міжгалузеве підприємство 
промислового залізничного транспорту" 
 

ВІЛЬЧИНСЬКОГО  
Петра Цеславовича 

- заступника начальника Служби 
автомобільних доріг у Тернопільській 
області Державного агентства 
автомобільних доріг України 
  

ГРИНЯ 
Василя Івановича 

- начальника управління Українського 
державного підприємства по обслуговуванню 
іноземних та вітчизняних автотранспортних 
засобів "Укрінтеравтосервіс" 
 

ЖІНЧИНА 
Андрія Івановича 

- командира 26 об’єднаного загону 
Державної спеціальної служби транспорту, 
полковника 
 

КРИВОДУБСЬКОГО 
Костянтина Семеновича 

- заступника начальника управління 
департаменту Державної авіаційної 
служби України 
 

МАЛЬКОВА 
Миколу Івановича 

- Голову Адміністрації Державної 
спеціальної служби транспорту, генерал-
лейтенанта 
 

МАРЧУКА 
Олега Васильовича 

- старшого офіцера відділення 36 шляхо-
відновлювального загону Державної 
спеціальної служби транспорту 
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МІЗЕНКОВА 
Віктора Вікторовича 

- механізатора (водія-докера) бригади бази 
внутрішньопортової механізації державного 
підприємства "Маріупольський морський 
торговельний порт" 
 

СЄЛАНТЬЄВА 
Сергія Миколайовича 

- начальника відділу служби Одеської філії 
державного підприємства "Адміністрація 
морських портів України" 
 

ТКАЧУКА 
Ігоря Віталійовича 

- 
 
 
 
 

заступника генерального директора – 
керівника апарату Українського 
державного підприємства поштового 
зв’язку "Укрпошта" 
 

ХЛІВНОГО 
Миколу Володимировича 

- виконуючого обов’язки заступника 
генерального директора з авіаційної 
безпеки державного підприємства 
"Міжнародний аеропорт "Бориспіль" 
 

 
по Міністерству культури України 

 
ЗИМНЮ 

Валентину Іванівну 
- професора кафедри Київського 

національного університету театру, кіно і 
телебачення імені І.К.Карпенка-Карого 
 

КІСІЛЬ 
Анну 

- голову світової ради культури Світового 
Конгресу Українців, голову Міжнародної 
організації українських громад "Четверта 
хвиля" в Торонто, Канада 
 

КОВАЛЕНКА  
Юрія Івановича  

(ГЕОРГІЯ) 

- 
 
 

протоієрея, директора громадської 
організації "Відкритий православний 
університет Святої Софії Премудрості" 
 

КОПИЛОВУ 
Світлану Володимирівну 

- завідувача відділу Національного 
заповідника "Хортиця" 
 

КОРОТУН 
Надію  Іванівну 

- генерального директора Херсонської 
обласної універсальної наукової бібліотеки 
імені Олеся Гончара  
 

ЛЕГОНЯКА 
Богдана Васильовича 

 

- 
 

завідувача філіалу "Холодний Яр" 
Національного історико-культурного 
заповідника "Чигирин" 

ОСТАПЧУКА 
Анатолія Миколайовича  

 

- 
 
 

завідувача майстерні Національного 
заповідника "Софія Київська" 
 

ПАЛАМАРЕНКА 
Анатолія Нестеровича 

- 
 

артиста розмовного жанру Національної 
філармонії України 
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ПІЛУНСЬКОГО 
Ярослава Леонідовича 

- 
 

оператора-постановника, режисера, голову 
громадської організації "Герої.ЮЕЙ" 
 

СОБОЛЯ 
Юрія Олексійовича   

 

- 
 
 

генерального директора Національного 
архітектурно-історичного заповідника 
"Чернігів стародавній" 

ХОРТЯНІ 
Ярославу 

- першого заступника президента Світового 
Конгресу Українців, голову Товариства 
української культури в Угорщині 
 

ЯБЛОНСЬКУ 
Галину Гілярівну 

- 
 
 

артистку драми – провідного майстра 
сцени Національного академічного 
драматичного театру імені Івана Франка 
 

 
у Міністерстві молоді та спорту України 

 
БІЛОГО 

Анатолія Івановича  
 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

БРИНЗАКА  
Володимира Михайловича 

 

- президента Федерації біатлону України 
 
 

ВІРАСТЮКА  
Романа Ярославовича 

- директора департаменту  
 
 

ГОНЧАРОВУ 
Тетяну Олексіївну 

- начальника відділу  
 
 

ГУТЦАЙТА  
Вадима Марковича 

 

- віце-президента Федерації фехтування 
України 
 

ЛЯХОВИЧА 
Миколу Петровича 

 

- начальника відділу  

РУДАКОВСЬКУ 
Юлію Миколаївну 

- начальника відділу  

СИРИЦЮ  
Тараса Федоровича 

- начальника управління державної 
установи "Укрспортзабезпечення" 
 

СКУГАРЕВУ 
Оксану Анатоліївну 

- начальника Українського центру з 
фізичної культури і спорту інвалідів 
"Інваспорт" 
 

ФІРСТЕНКА  
Олексія Васильовича 

- начальника управління  
 
 
 



185 
 

 
по Міністерству з питань тимчасово окупованих територій та 

внутрішньо переміщених осіб України 
 

ВИНОГРАДОВУ 

Олену Юріївну 

- головного юрисконсульта благодійної 
організації "Благодійний фонд "Право на 
захист" 
 

ДВОРЕЦЬКУ 
Олександру Миколаївну 

- голову правління благодійної організації 
"Благодійний фонд "Восток-СОС" 

 
 

ДУРНЄВУ 

Тетяну Володимирівну 

- виконавчого директора Донецької обласної 
організації Всеукраїнської громадської 
організації "Комітет виборців України", 
експерта Інституту суспільно-економічних 
досліджень 
 

КАРЕЛІНА 
Сергія Ігоровича 

- експерта громадських організацій  
"Центр "Ейдос", "Громадська ініціатива 
Луганщини" 
 

МОКРЕНЮКА 
Сергія Миколайовича 

- співкоординатора громадського руху 
"Євромайдан-Крим", члена правління 
громадської спілки "Координаційна рада 
організацій вимушених переселенців з 
Криму" 
 

ТАШЕВУ  
Тамілу Равілівну 

 

- голову правління громадської організації 
"Крим СОС" 
 

ТИЩЕНКО 
Юлію Анатоліївну 

- голову ради громадської організації 
"Український незалежний центр політичних 
досліджень", керівника програм 
демократичних перетворень 
 

ЯНКІНУ  
Людмилу Борисівну 

- менеджера аналітичного центру 
"Про.Мова" 
 

 

у Міністерстві оборони України 
 

АНДРІЯША 
Олексія Володимировича 

- заступника начальника штабу 24 окремої 
механізованої бригади оперативного 
командування "Захід" Сухопутних військ 
Збройних Сил України, майора  
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БЕЛІНСЬКОГО 
Анатолія Анатолійовича 

- командира 1 мотопіхотного взводу  
2 мотопіхотної роти 18 окремого 
мотопіхотного батальйону 28 окремої 
механізованої бригади оперативного 
командування "Південь" Сухопутних 
військ Збройних Сил України, прапорщика 
 

ГРЕНЬКА 
Петра Михайловича 

- начальника 66 військового мобільного 
госпіталю Військово-медичного клінічного 
центру Західного регіону, полковника 
медичної служби 
 

ДОРОХОВА 
Олега Михайловича 

- заступника командира 44 окремої 
артилерійської бригади оперативного 
командування "Захід" Сухопутних військ 
Збройних Сил України, полковника 
 

ДОРФМАНА 
Олександра Євгеновича 

- командира відділення взводу роти  
79 окремої десантно-штурмової бригади 
високомобільних десантних військ Збройних 
Сил України, молодшого сержанта 
 

ДУБИНУ 
Сергія Олександровича 

- начальника 142 навчально-тренувального 
центру Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України, полковника 
 

ЗУЯ 
Романа Івановича 

- командира взводу роти батальйону 17 
окремої танкової бригади оперативного 
командування "Схід" Сухопутних військ 
Збройних Сил України, старшого 
лейтенанта 
 

КАЙДАЛОВА 
Олексія Олександровича 

- командира взводу роти 92 окремої 
механізованої бригади оперативного 
командування "Схід" Сухопутних військ 
Збройних Сил України, прапорщика 

КАЧУРОВСЬКОГО 
Юрія Олеговича 

- начальника 61 військового мобільного 
госпіталю Військово-медичного клінічного 
центру Південного регіону, підполковника 
медичної служби 
 

КУЧЕРЯВОГО 
Андрія Володимировича 

- начальника штабу – першого заступника 
командувача Сил спеціальних операцій 
Збройних Сил України, полковника 
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ЛИПОВИКА 
Владислава Васильовича 

- командира гармати взводу батареї самохідно-
артилерійського дивізіону бригадної 
артилерійської групи 25 окремої 
повітрянодесантної бригади високомобільних 
десантних військ Збройних Сил України, 
молодшого сержанта 
 

ОКСЬОНА 
Віктора Анатолійовича 

- начальника 387 військового госпіталю 
Військово-медичного клінічного центру 
Північного регіону, підполковника 
медичної служби 
 

ОСІПОВА 
Олексія Володимировича 

- командира взводу роти 17 окремого 
мотопіхотного батальйону 57 окремої 
мотопіхотної бригади оперативного 
командування "Південь" Сухопутних військ 
Збройних Сил України, прапорщика 
 

ПОДЛЄСНОВА 
Максима Павловича 

- офіцера відділу управління бойової 
підготовки Командування Повітряних Сил 
Збройних Сил України, майора 
 

ПОДОЛЯНА 
Юрія Віталійовича 

- начальника 59 військового мобільного 
госпіталю Військово-медичного клінічного 
центру Центрального регіону, полковника 
медичної служби  
 

САВІНОВА 
Олега Олександровича 

- командира 801 окремого загону Військово-
Морських Сил Збройних Сил України, 
капітана 2 рангу  
 

САЗОНОВА 
Володимира Володимировича 

- начальника відділу – заступника 
начальника управління штабу 
Командування Повітряних Сил Збройних 
Сил України, полковника  
 

СЕРГІЄНКА 
Олександра Петровича 

- начальника 74 центру інформаційно-
психологічних операцій Сил спеціальних 
операцій Збройних Сил України, 
підполковника 
 

ШАШКА 
Дмитра Олександровича 

- командира дивізіону бригадної 
артилерійської групи 80 окремої десантно-
штурмової бригади високомобільних 
десантних військ Збройних Сил України, 
майора 
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по Міністерству освіти і науки України 

 

БЕНДОВСЬКОГО  

Анатолія Дмитровича 

 

- майстра виробничого навчання вищого 

професійного училища № 41, Вінницька 

область  

 

БРЮХОВЕЦЬКОГО 

В’ячеслава Степановича  

- радника, почесного президента 

Національного університету                            

"Києво-Могилянська академія" 

 

ГРУБАЛЬСЬКОГО 

Євгена Васильовича 

- вчителя Маначинської загальноосвітньої 

школи І–ІІІ ступенів Волочиської міської 

ради,  Хмельницька область 

 

КИРИКА  

Миколу Миколайовича 

- професора кафедри Національного 

університету біоресурсів і 

природокористування України 

 

КОМІСАРЕНКА  

Сергія Васильовича 

- академіка-секретаря Відділення 

Національної академії наук України  

 

ПАСІЧНИКА 

Ігоря Демидовича 

- ректора Національного університету 

"Острозька академія" 

 

ПИРОЖКОВА 

Сергія Івановича 

- віце-президента Національної академії 

наук України  

 

РАССАМАКІНА  

Бориса Михайловича 

- старшого наукового співробітника  

кафедри Національного технічного 

університету України "Київський 

політехнічний інститут" 

 

САЗОНЕНКО  

Ганну Стефанівну 

- директора Українського гуманітарного 

ліцею Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка 

 

СЕРГІЙЧУКА 

Володимира Івановича 

- професора факультету Київського 

національного університету    

імені Тараса Шевченка 

 

ТАЛАНЧУКА   

Петра Михайловича 

- президента відкритого міжнародного 

університету розвитку людини "Україна", 

Міністра освіти України у 1991–1994 роках 

 



189 
 

по Міністерству регіонального розвитку, будівництва та житлово-
комунального господарства України 

 
АБДУЛКАДИРОВУ  

Інну Григорівну  
- Гуменецького сільського голову, 

Хмельницька область 

ВОЙЦЕХІВСЬКУ  
Галину Анатоліївну  

 

- директора державної наукової 
архітектурно-будівельної бібліотеки  
імені В.Г.Заболотного, м.Київ 
 

ГАНУЩАКА 
Юрія Івановича  

- експерта, директора Інституту розвитку,  
м.Київ 
 

КАРПІНСЬКОГО 
Юрія Олександровича 

- заступника  директора державного 
підприємства "Науково-дослідний інститут 
геодезії і картографії" Державної служби 
України з питань геодезії, картографії та 
кадастру 

КОПЕЙКА  
Михайла Мусійовича   

- Солонянського селищного голову, 
Дніпропетровська область 
 

КУЛИКА 
Анатолія Романовича   

- Байковецького сільського голову,  
Тернопільська область 
 

НУДЕЛЬМАНА  
Володимира Ілліча  

- академіка Української академії 
архітектури, м.Київ 

ПИЛИПЕНКА  
Олександра Сергійовича   

 

- віце-президента Конфедерації 
будівельників України, голову  
наглядової ради акціонерного товариства 
"Завод залізобетонних конструкцій  
імені С.Ковальської", м.Київ 

ТКАЧУКА  
Анатолія Федоровича  

- експерта, директора Інституту 
громадянського суспільства, м.Київ 
 

ФУРСЕНКА                       
Миколу Івановича  

 

- Фурсівського сільського голову, голову 
Всеукраїнської асоціації сільських, 
селищних рад, Київська область  

ХАРЧЕНКА  
Олександра Михайловича  

- заступника голови ради директорів, 
представника Конфедерації будівельників 
України у Харківській області, голову ради 
асоціації "Регіональне будівництво" 

ШЕРЕМЕТЬЄВУ 
Олександру Іванівну  

- Омельницького сільського голову,  
Полтавська область 
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у Міністерстві соціальної політики України 

 
БЕЙ 

Еллу Борисівну 
- начальника відділу управління Пенсійного 

фонду України 

КОВПАШКО 
Ірину Василівну 

- директора департаменту Пенсійного фонду 
України 
 

ЛИТВИН 
Аллу Миколаївну 

- заступника директора Департаменту – 
начальника відділу  
 

МЕЛЬНІКОВУ 
Ларису Анатоліївну 

- головного спеціаліста відділу 
департаменту Державної служби України з 
питань праці 
 

РЯБЦЕВУ 
Тетяну Борисівну 

- начальника управління Пенсійного фонду 
України 
 

РЯЗАНОВУ  
Надію Григорівну 

- заступника директора Департаменту – 
начальника відділу  
 

СУЛІМУ  
Оксану Василівну 

- начальника Управління  
 

ТУЛІНУ  
Олену Іванівну 

- директора Департаменту  
 

 
у Міністерстві фінансів України 

 
ГЛАДИША 

Павла Івановича 
- головного спеціаліста – юрисконсульта   

Управління Державної казначейської 
служби України у Галицькому районі 
м.Львова  
 

ГРЕБЕНЯ 
Олександра Валентиновича 

- головного спеціаліста Управління 
Державної казначейської служби України 
у м.Ватутіному Черкаської області 
 

ГРИНЮКА  
Миколу Федоровича 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Управління Донецької 
митниці  Державної фіскальної служби 
України 
 

ДАНИЛОВУ  
Ольгу Миколаївну 

- начальника відділу управління Департаменту 
Державної фіскальної служби України 

ДЕРЖЕРУКУ  
Євгена Романовича 

- першого заступника начальника Державної 
фінансової інспекції в Тернопільській області 
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ДІДЕНКА  
Сергія Олексійовича 

- заступника директора Департаменту  
 

ДОБРЯНСЬКУ  
Алісу Анатоліївну 

- начальника відділу управління 
Департаменту  
 

ІВАНОВА 
Олександра Васильовича 

- головного спеціаліста відділу Управління 
Державної казначейської служби України 
у Березанському районі Миколаївської 
області 
 

МАРЧУК  
Тетяну Петрівну 

- директора Департаменту Державної 
аудиторської служби України 
 

МЕЛЬНИК  
Надію Михайлівну 

- заступника директора Департаменту – 
начальника управління Міністерства 
фінансів України 
 

ПІДГОРОДЕЦЬКУ  
Любов Миколаївну 

- заступника директора Департаменту 
Державної служби фінансового 
моніторингу України 
 

ПРОКОПОВА  
Євгена Олександровича 

- заступника начальника відділу управління 
Головного управління Державної 
фіскальної служби у Донецькій області 
 

СЕРЕДЮКА 
Олега Вікторовича 

- начальника управління Головного 
управління Державної фіскальної служби 
України у Вінницькій області 
 

 

у Міністерстві юстиції України 
 

ВОДОЛАЗЬКУ   
Тетяну  Федорівну  

 

- завідувача Попаснянської державної 
нотаріальної контори Луганської області 
 

ІРХІНА 
Юрія Борисовича   

- завідувача відділу Київського науково-
дослідного інституту судових експертиз 

КОЛЬЦОВА  
Едуарда Станіславовича  

- начальника Головного територіального 
управління юстиції у Тернопільській 
області 
 

ЛАСОГО  
Ігоря Васильовича  

 

- головного спеціаліста сектору 
Департаменту Міністерства юстиції 
України 
 

МАТВІЄНКА  
Олександра Миколайовича  
 

- провідного спеціаліста відділу управління 
Департаменту Міністерства юстиції 
України 
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ОЛЕЙНІКОВА  
Сергія Олексійовича 

- начальника управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Луганській області 
 

ПОГРЕБІЦЬКУ  
Оксану Андріївну  
 

- провідного спеціаліста відділу управління 
Департаменту Міністерства юстиції 
України 
 

ПОЛІЩУКА  
Валерія Анатолійовича  

 

- начальника управління Державної 
пенітенціарної служби України в 
Кіровоградській області 
 

РУБАНОВУ   
Наталію  Вікторівну  
 

- начальника Попаснянського районного 
відділу державної реєстрації актів  
цивільного стану Головного  
територіального управління юстиції у 
Луганській області 
 

ЧУНИСА  
Ігоря Федоровича  

 

- старшого судового експерта сектору 
Львівського науково-дослідного інституту 
судових експертиз Міністерства юстиції 
України 
 

ЯРЕМЕНКА  
Вадима Петровича  

 

- головного спеціаліста сектору управління 
Координаційного центру з надання 
правової допомоги 
 

 
по Міністерству інформаційної політики України 

 
ДАНИЛЕНКА  

Сергія Івановича 
- доцента кафедри Інституту міжнародних 

відносин Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка 
 

ЛИГАЧОВУ-
ЧЕРНОЛУЦЬКУ 
Наталію Львівну 

 

- голову правління громадської організації 
"Детектор-медіа" 
 

ОХРІМОВИЧА 
Андрія Олександровича 
 

- керівника проекту товариства "5 КАНАЛ" 
 
 

СЕМЕНА  
Миколу Михайловича 

- члена Національної спілки журналістів 
України, позаштатного оглядача сайту 
"Крим.Реалії" Київського представництва 
"Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода" 
 

ТАРАБУКІНА 
Олексія Юрійовича 

- головного спеціаліста сектору 
Міністерства інформаційної політики 
України 
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ЮЩЕНКО 
Ірину Миколаївну 

- завідувача сектору Міністерства 
інформаційної політики України 
 

 
у Державній регуляторній службі України 

 
 

БАРЧУК  
Ірину Григорівну  

 

- директора Департаменту  
 

ВОЗНУ 
Юлію Іванівну  

- начальника відділу Департаменту  
 

КРИЧЕВСЬКУ 
Олену Володимирівну 

 

- начальника відділу Департаменту  
 

ЛЕПІСКУ  
Олену Володимирівну  

 

- заступника директора департаменту –
начальника відділу  
 

ЛИСЕНКО  
Тетяну Анатоліївну  

- головного спеціаліста Відділу  
 
 

МЕЛЬНИКА  
Андрія Миколайовича  

- головного спеціаліста відділу 
Департаменту  
 

ОНІЩЕНКО  
Наталію Аркадіївну  

 

- завідувача сектору Державної 
регуляторної служби у Кіровоградській 
області 
 

ХАБІНСЬКУ 
Ольгу Михайлівну 

- головного спеціаліста відділу Управління  
 
 

 
по Державному космічному агентству України 

 
ДРИНЯ 

Володимира Олексійовича 
- першого заступника голови правління 

акціонерного товариства "Київський 
радіозавод" 
 

КУЗНЄЦОВА 
Едуарда Івановича 

- головного фахівця групи відділу 
Національного центру управління та 
випробувань космічних засобів 

ПАРХОМЧУКА 
Леоніда Івановича 

- 
 

начальника цеху державного підприємства  
"Виробниче об’єднання "Київприлад" 

СЛАДКОГО 
Анатолія Михайловича 

- начальника науково-технічного комплексу –
головного конструктора напрямку казенного 
підприємства спеціального 
приладобудування "Арсенал" 
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у Державній інспекції ядерного регулювання України 
 

БЕРЕЖНУ  
Світлану Федорівну  

- начальника Управління – головного 
бухгалтера Державної інспекції ядерного 
регулювання України 
 

БОЖКА 
Сергія Георгійовича   

- Голову Державної інспекції ядерного 
регулювання України 
 

ЗИЗАКА  
Віктора Максимовича  

- головного спеціаліста – державного 
інспектора Державної інспекції з ядерної 
безпеки на Південно-Українській АЕС  
 

КОРНІЄВСЬКУ 
Олесю Володимирівну  

- начальника Відділу Державної інспекції 
ядерного регулювання України 
 

КРАСНОЩОЧЕНКА  
Володимира Миколайовича   

- начальника Державної інспекції з ядерної 
безпеки на Рівненській АЕС – заступника 
Головного державного інспектора з 
ядерної та радіаційної безпеки України  
 

ЛОПАТІНА 
Сергія Дмитровича  

- начальника Управління – державного 
інспектора Державної інспекції ядерного 
регулювання України 
 

САКАЛА  
Володимира Васильовича   

- начальника відділу – державного 
інспектора Управління Державної 
інспекції ядерного регулювання України 
 

СТОЛЯРЧУКА  
Бориса Васильовича   

 

- директора Департаменту – заступника 
Головного державного інспектора з 
ядерної та радіаційної безпеки України 
Державної інспекції ядерного регулювання 
України 
 

ТОМКО  
Ларису Михайлівну 

- заступника начальника Південно-східної 
державної інспекції з ядерної та 
радіаційної безпеки  

 

 
у Антимонопольному комітеті України 

 
ВЕРЦІМАХУ 

Галину Андріївну 
- начальника відділу Департаменту 

Антимонопольного комітету України 
 

ДУДНИКА  
Євгена Валерійовича 

- начальника відділу Департаменту 
Антимонопольного комітету України 
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ІЗОТОВУ 
Анжеліку Русланівну 

- начальника відділу Департаменту 
Антимонопольного комітету України 
 

КАСЬЯНА  
Євгена Миколайовича 

- голову Сумського обласного 
територіального відділення 
Антимонопольного комітету України 
 

КОСТЕНКА  
Євгена Яковича 

- заступника директора Департаменту – 
начальника відділу Антимонопольного 
комітету України 
 

ТАЛАХА  
Віктора Миколайовича 

- заступника директора Департаменту – 
начальника відділу Антимонопольного 
комітету України 
 

ТОВСТЕНКО  
Юлію Володимирівну 

- начальника відділу Департаменту 
Антимонопольного комітету України 
 

УДОВІЧЕНКА  
Владислава Григоровича 

- начальника відділу Департаменту 
Антимонопольного комітету України 
 

ШЕВЧУК  
Олену Сергіївну 

- заступника директора Департаменту – 
начальника відділу Антимонопольного 
комітету України 
 

 
у Державному комітеті телебачення і радіомовлення України 

 
БАРТОШ 

Наталію Віталіївну 
- начальника управління  

 
 

ЗЕЛЕНІНУ 
Ірину Юріївну 

- головного спеціаліста відділу управління  
 
 

КРАВЕЦЬ 
Оксану Миколаївну 

- завідувача сектору  
 
 

ЛЮБАРСЬКУ 
Віру Василівну 

- головного спеціаліста відділу  
 
 
 

МИРОВЕЦЬ 
Таїсію Іванівну 

- начальника відділу  
 
 

ПАЩЕНКО 
Людмилу Анатоліївну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу  
 

РАДЗІЄВСЬКОГО 
Ігоря Анатолійовича 

- начальника управління  
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САМБОР 
Олену Анатоліївну 

- головного спеціаліста відділу управління  
 
 

СТЕПАНОВУ 
Наталію Вікторівну 

- начальника управління  
 
 

 
у Фонді державного майна України 

 
БУРТНЯК  

Тетяну Гнатівну  
 

- начальника управління Департаменту  
 

ВЄЛЄВУ 
Ліну Володимирівну   

- директора Департаменту   
 
 

ГАЙДУЦЬКОГО  
Андрія Павловича  

- заступника Голови Фонду державного 
майна України 
 

ЗАДОРОЖНОГО  
Олексія Володимировича  

- директора Департаменту  
 
 

КРАВЦОВУ  
Наталію Павлівну   

 

- директора Департаменту  
 

ЛАПІКУ  
Антона Олександровича  

- начальника Відділу  
 
 

ЛЕПЯВКО  
Ірину Миколаївну  

- заступника начальника Управління – 
начальника відділу   
 

ПІЛЬКЕВИЧА  
Віталія Людвіковича  

 

- директора Департаменту   

ПРОЦКІВ  
Ольгу Петрівну  

- першого заступника начальника 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Тернопільській області 
 

 
у Державній службі спеціального зв’язку та захисту інформації України 

 
ГОЛОВКА 

Ярослава Володимировича 
- заступника директора Департаменту 

Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 
 

ДОВГАНЯ 
Сергія Анатолійовича 

- заступника директора Департаменту 
Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 
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ЛИСЕНКА 

Сергія Станіславовича 
- начальника 4 науково-дослідного центру 

Державного науково-дослідного 
інституту спеціального зв’язку та захисту 
інформації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 
 

МИХАЙЛОВА 
Миколу Костянтиновича 

- директора державного підприємства 
"Український науково-дослідний 
інститут радіо і телебачення" 
 

ОГРИНСЬКОГО 
Петра Івановича 

- генерального директора Державного 
підприємства спеціального зв’язку 
 

РУСІНОВА 
Сергія Юхимовича 

- начальника  управління Департаменту 
Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 
 

СИПЛИВОГО 
Анатолія Марковича 

- завідувача відділення – лікаря Медичного 
центру Державної служби спеціального 
зв’язку та захисту інформації України 
 

ШЕРЕМЕТЬЄВУ 
Ганну Василівну 

- головного бухгалтера – начальника 
відділу Державного підприємства 
спеціального зв’язку 
 

ЯЩУКА 
Олега Івановича 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Департаменту 
Адміністрації Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту 
інформації України 
 

 
у Національному агентстві України з питань державної служби 

 
БІЛИКА  

Миколу Анатолійовича 

- начальника Міжрегіонального 

управління Національного агентства 

України з питань державної служби у 

Вінницькій, Житомирській та 

Хмельницькій областях 

 

МОЛОЖАВОГО 

Віктора Івановича 

 

 

- начальника  Міжрегіонального 

управління Національного агентства 

України з питань державної служби у 

Харківській та Сумській областях 
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НАВРОЦЬКУ 
Олександру Андріївну 

- головного спеціаліста  Національного 
агентства України з питань державної 
служби 
 

 
у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку 

та інформатизації 
 

ГРИЦУКА 
Віктора Анатолійовича 

- головного спеціаліста відділу 
Департаменту  
 

ГРИШУ 
Григорія Анатолійовича 

- заступника директора Департаменту   
 
 

ГУЦЕЛЯ 
Сергія Валеріановича 

- начальника відділу управління 
Департаменту  
 

КИШИНСЬКОГО 
Андрія Володимировича 

- директора з фінансових питань державного 
підприємства "Український державний 
центр радіочастот"  
 

КОВАЛЬЧУКА 
Миколу Миколайовича 

- директора з радіочастотного моніторингу  
та питань радіоелектронних засобів 
державного підприємства "Український 
державний центр радіочастот"  
 

ПРИНДЮКА 
Геннадія Іполитовича 

- директора департаменту державного 
підприємства "Український державний 
центр радіочастот"  
 

ТВЕРДОХЛІБА 
Івана Петровича 

- радника виконавчого директора відділу 
департаменту управління державного 
підприємства "Український державний 
центр радіочастот"  
 

ФЕДОРОВА 
Віталія Вікторовича 

- головного спеціаліста відділу 
Департаменту  
 

 
у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 
 

ДИГАС  
Тетяну Борисівну 

- начальника відділу управління 
Департаменту  
 

КОТ  
Катерину Анатоліївну 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Департаменту 
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МОРОЗОВУ 
Вікторію Іванівну 

- члена Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 
 

ОСАДЧУ 
Ольгу Іванівну 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу Департаменту  
 

ПОПОВИЧА 
Владислава Івановича 

- начальника Управління  
 
 

СОЛОМКУ 
Дмитра Олександровича 

- заступника директора Департаменту  
 
 

у Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку 
 

АНТОНЕНКА 
Анатолія Яковича 

- головного спеціаліста відділу 
департаменту  
 

КОЗЛОВСЬКУ 
Ірину Євгенівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

ЛОГВИНЕНКО 
Олену Віталіївну 

- заступника директора департаменту  
 
 

МИСЮРУ 
Олега Петровича 

- директора департаменту  
 
 

НОВІКОВУ 
Ганну Юріївну 

- начальника відділу департаменту  
 
 

ОМЕЛЬЧЕНКО  
Ірину Францівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

ПОЛЕВУ 
Світлану Миколаївну 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

УСТЕНКО 
Ірину Ігорівну 

- директора департаменту  
 
 

ХОХЛОВУ  
Наталію Віталіївну 

- заступника директора департаменту  
 
 

 
у Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків 

фінансових послуг 
 

БІЛЕНЬКУ  
Ірину Миколаївну 

- начальника відділу департаменту  
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у Конституційному Суді України 
 

ДОМБРОВСЬКОГО 
Івана Петровича  

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 
 

ЄРМАКА 
Олександра Анатолійовича 

 

- наукового консультанта судді 
Конституційного Суду України 

ІВАНЕЦЬ 
Любов Степанівну 

 

- завідувача архіву – завідувача сектору 
Конституційного Суду України  

СЕЛІВОНА 
Миколу Федосовича 

 

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 

СКОМОРОХУ 
Віктора Єгоровича 

 

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 

СТРИЖАКА 
Андрія Андрійовича 

 

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 

ТИМЧЕНКА 
Івана Артемовича 

 

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 

ЧУБАР 
Людмилу Пантеліївну 

 

- суддю Конституційного Суду України у 
відставці 

ШИНКАРУКА                            
Анатолія Володимировича 

- колишнього  радника Голови 
Конституційного Суду України 

 

ДЗЮНЬ 
Олену Богданівну 

- начальника відділу департаменту  
 
 

ЛЕХ  
Наталію Ігорівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

МАНЬКО 
Ірину Олександрівну 

- начальника відділу департаменту  
 
 

РАПУТУ 
Жанну Віталіївну 
 

- начальника відділу департаменту  
 
 

САМОЛЕВСЬКОГО 
Володимира Петровича 

- заступника директора департаменту – 
начальника відділу  
 

СОКОЛА 
Володимира Володимировича 

- начальника відділу департаменту  
 
 

ШКВАРУ 
Олександра Миколайовича 

- завідувача сектору  
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у Верховному Суді України 
 

ВИГОВСЬКУ 
Гульнару Ринатівну 

- заступника начальника управління – 
начальника загального відділу 
 

ГАЛАЙКО 
Тетяну Григорівну 

 

- помічника судді  

 

КАЛАЙДУ 
Ірину Олександрівну 

- головного консультанта відділу  

 

ЛЮБЕНКО 
Тетяну Миколаївну 

 

- помічника судді  

 

МАЙСТРЕНКО 
Людмилу Олегівну 

- начальника управління  
 
 

РЯЗАНЦЕВУ 
Наталію Петрівну 

 

- помічника судді  

ФЕДОРОВУ 
Валентину Миколаївну 

- заступника начальника управління 
Судової палати у кримінальних справах – 
начальника відділу 

ЮДІНУ 
Оксану Володимирівну 

- начальника відділу апарату управління  

 
 

ЯКОВЕНКО 
Тетяну Миколаївну 

- завідувача сектору відділу управління  

 
 

 
у Вищому адміністративному суді України 

 
БУЛЬБУ 

Людмилу Володимирівну 
- помічника судді  

 
 

ЛИШТВУ  
Людмилу Анатоліївну 

- головного спеціаліста відділу  
 
 

МАРЦЕНЮК  
Олесю Степанівну 

- начальника управління  

 
 

МАТОЛИЧА 
Степана Васильовича 

- суддю у відставці 

 
 

ОЛІЙНИК  
Ларису Володимирівну 

- начальника управління  
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ПАНЧЕНКА  
Олександра Никифоровича 

- суддю у відставці 

 
 

ПАНЧЕНКА  
Олексія Івановича 

- суддю у відставці 
 

ШЕВЧЕНКА 
Олександра Михайловича 

- керівника апарату  

 
 

ЮРЧЕНКА  
Василя Васильовича 
 

- суддю у відставці 
 

 
у Вищому господарському суді України 

 
ГРИГОРОВИЧА  

Олександра Михайловича 
- суддю Київського апеляційного 

господарського суду у відставці 
 

КАПАЦИН 
Надію Василівну 

- суддю у відставці 
 
 

КУЗЬМЕНКА  
Миколу Васильовича 

- суддю у відставці 
 
 

МОСКАЛЕНКА   
Віктора Семеновича 

- суддю, заступника Голови Вищого 
господарського суду України у відставці 
 

ОСЕТИНСЬКОГО 
Анатолія Йосиповича 

- суддю, заступника Голови Вищого 
господарського суду України у відставці 
 

ОСТАПЕНКА  
Миколу Івановича 

- суддю у відставці 
 
 

ПАЛІЙ 
Валентину Михайлівну 

- суддю у відставці 
 
 

РЯБЧУК  
Валентину Матвіївну 

- колишнього начальника управління 
документального забезпечення  
 

УЛІЦЬКОГО 
Аркадія Михайловича 

- суддю у відставці 
 

 

у Вищому спеціалізованому суді України з розгляду цивільних 
і кримінальних справ 

 
ВОЗНЮК 

Ірину Анатоліївну 
 

- заступника начальника управління – 
начальника відділу  
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ІГНАТЬЄВУ 
Ірину Олексіївну 
 

- начальника відділу управління  

ІШУНІНУ 
Ларису Миколаївну 
 

- помічника судді  

КИБЕНКО 
Антоніну Іванівну 

 

- начальника управління  

 

ПОТРІВАЄВУ 
Людмилу Володимирівну 
 

- помічника судді  

 

ПРОКОПЕНКО  
Ірину Анатоліївну 

- помічника судді  

 

СЕМЕНЕНКО  
Світлану Олексіївну 

- помічника судді  

 

СМОРОДІНОВУ 
Тетяну Вячеславівну 
 

- начальника управління департаменту  

ТИМОФІЇВА  
Володимира Івановича 

- головного спеціаліста відділу  

 

ТРОФІМОВА  
Сергія Олександровича 

- помічника судді  

 

 
у Державній судовій адміністрації України 

 
БЕВЗЮК 

Оксану Георгіївну 
- завідувача сектору територіального 

управління Державної судової 
адміністрації України в Херсонській 
області 
 

БОНДАРЄВУ 
Галину Миколаївну 

- старшого секретаря апеляційного суду 
Сумської області 
 

ВОЙЦЕХОВСЬКУ  
Тетяну Степанівну 

- старшого консультанта відділу Київського 
апеляційного адміністративного суду 
 

ГЕРМАН 
Лілію Миколаївну 

- діловода господарського суду 
Кіровоградської області 
 

ДІДЕНКО 
Віру Владиславівну 

- секретаря судового засідання відділу 
апеляційного суду Вінницької області 
 

ЗАРІЦЬКУ 
Анастасію Олексіївну 

- члена Вищої кваліфікаційної комісії 
суддів України 
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КОЗОДУБА 
Анатолія Івановича 

- суддю апеляційного суду Донецької 
області у відставці 
 

КОРЖИК 
Валентину Костянтинівну 

- директора Харківського регіонального 
відділення Національної школи суддів 
України 
 

ОСОБУ 
Віру Миколаївну 

- керівника апарату Жидачівського 
районного суду Львівської області 
 

ПІНЧУКА 
Андрія Михайловича 

- суддю Київського апеляційного 
господарського суду у відставці 
 

СОБЧУК 
Аллу Михайлівну 

- старшого секретаря суду відділу 
апеляційного суду Волинської області 
 

СОЛОВЕЙ 
Раїсу Степанівну 

- суддю апеляційного суду Луганської 
області у відставці 
 

ТАРНАЙ 
Марію Омелянівну 

- старшого секретаря Виноградівського 
районного суду Закарпатської області 
 

ТОМКО 
Ганну Григорівну 

- архіваріуса Києво-Святошинського 
районного суду Київської області 
 

ШЕВЧЕНКА 
Володимира Вадимовича 

- суддю Одеського апеляційного 
господарського суду у відставці 

 
в Адміністрації Президента України 

 
БІЛОУС 

Тамару Миколаївну 
- завідувача відділу Головного 

департаменту  
 

ГОРОВУ 
Ольгу Олексіївну 

- завідувача відділу – заступника керівника 
департаменту Головного департаменту  
 

ГУСАК 
Валентину Іванівну 

- головного консультанта Головного 
департаменту  
 

ДЕМ’ЯНЕНКА 
Леоніда Миколайовича 

- завідувача сектору Департаменту  
 

КАЧКОВСЬКОГО 
Олега Броніславовича 

- завідувача відділу Головного 
департаменту  
 

КОВАЛЕНКА 
Володимира Тихоновича 

- головного консультанта Головного 
департаменту  
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КОРНИЦЬКУ 
Наталію Володимирівну 

- завідувача відділу Головного 
департаменту  
 

МАКОВСЬКОГО 
Юрія Станіславовича 

- головного консультанта Департаменту  
 

ПОЛЯЧЕНКО 
Людмилу Борисівну 

- головного консультанта Головного 
департаменту  
 

ПУХОВЦЯ 
Івана Миколайовича 

- заступника Керівника Департаменту  

ЮЩЕНКО 
Ірину Михайлівну 

- заступника Керівника Департаменту – 
завідувача відділу Департаменту  
 

 
у Раді національної  безпеки і оборони України 

 
АРГУЧИНСЬКОГО  

Ігоря Борисовича 
- заступника керівника служби – керівника 

управління Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України  
 

БЕРЕЗОВЦЯ  
Тараса Валерійовича 

- директора компанії персонального та 
стратегічного консалтингу 
"BertaCommunications", радника Секретаря 
Ради національної безпеки і оборони 
України на громадських засадах 
 

ВОРОНУ  
Олександра Івановича 

- заступника Керівника Апарату Ради – 
керівника служби Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

ГЛАДКОВСЬКОГО  
Олега Володимировича 

- Першого заступника Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

ГОРБУЛІНА 
Володимира Павловича 

- Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України у 1996–1999 і 2006 роках 
 

ГРИСЮК  
Марію Онуфріївну 

- керівника служби управління Апарату 
Ради національної безпеки і оборони 
України  
 

ДИДИНСЬКОГО  
Сергія Михайловича 

- заступника керівника служби – керівника 
управління Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України 
 

КЛИМЕНКОВА  
Олега Анатолійовича 

- керівника служби Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

КОВАЛЯ  
Михайла Володимировича 

- Першого заступника Секретаря Ради 
національної безпеки і оборони України 
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ЛИТВИНЕНКА 
Олександра Валерійовича 

- заступника Секретаря Ради національної 
безпеки і оборони України 
 

НІКУЛІНУ 
Олену Валеріївну 

- Керівника Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України 
 

ПАВЛЮКА  
Василя Васильовича 

- заступника Керівника Апарату Ради – 
керівника служби Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

СІНАЙКА  
Олега Олександровича 

- керівника служби Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

СМЕНКОВСЬКОГО  
Андрія Юрійовича 

- керівника служби Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

ТІМКОВА  
Валерія Федоровича 

- керівника служби Головного ситуаційного 
центру Апарату Ради національної 
безпеки і оборони України 
 

ТУРЧИНОВА 
Олександра Валентиновича 

- Секретаря Ради національної безпеки і 
оборони України 
 

ШВЕДОВУ 
Вікторію Володимирівну 

- керівника управління Апарату Ради 
національної безпеки і оборони України 
 

 
у Службі безпеки України 

 
БЕЛЯКОВА 

Андрія Анатолійовича 
- начальника відділу Департаменту Служби 

безпеки України 
 

БІЛИКА 
Володимира Володимировича 

- помічника начальника управління 
Головного управління Департаменту 
Служби безпеки України 
 

БІЛОГО 
Дмитра Васильовича 

- старшого оперуповноваженого 
Управління Служби безпеки України у 
Дніпропетровській області 
 

ВЕНГЕРА 
Олега Валерійовича 

- заступника начальника управління 
Департаменту Служби безпеки України 
 

ДІЦА 
Бориса Олександровича 

- першого заступника начальника 
Департаменту Служби безпеки України 
 

ІВАШКА 
Ігоря Романовича 

- начальника відділення Головного 
управління Служби безпеки України 
 

КОНСТАНТІНОВА 
Сергія Васильовича 

- консультанта-експерта Департаменту 
Служби безпеки України 
 
 



207 
 

КОШИНА 
Олексія Сергійовича 

- заступника начальника управління 
Головного управління Служби безпеки 
України 
 

МАРУЖЕНКА 
Олександра Івановича 

- начальника відділу Головного управління 
Служби безпеки України 
 

ОСИНСЬКОГО 
Сергія Вікторовича 

- заступника начальника управління 
Департаменту Служби безпеки України 
 

РОМАНЬКА 
Павла Сергійовича 

- заступника начальника Управління –
начальника головного відділу Управління 
Служби безпеки України в Одеській 
області 
 

 
у Центральній виборчій комісії 

 
ВАСИЛЬЧЕНКО   

Оксану Юріївну 
- завідувача сектору управління 

Секретаріату Центральної виборчої комісії  
 

ВЕРСАЛЯ  
Андрія Олександровича 

 

- заступника керівника Служби 
розпорядника Державного реєстру 
виборців 
 

ЗАЛІЗНЯК  
Галину Олександрівну 

- головного консультанта відділу 
управління Секретаріату Центральної 
виборчої комісії  
 

ЛИТВИНЮКА  
Андрія Анатолійовича 

- начальника управління Служби 
розпорядника Державного реєстру 
виборців 
 

НЕБОГАТІКОВА 
Миколу Олександровича 

- головного консультанта відділу 
Секретаріату Центральної виборчої комісії  
 

ОВЧИНСЬКОГО 
Дмитра Миколайовича 

 

- заступника начальника управління 
Служби розпорядника Державного 
реєстру виборців 
 

РАХНЯНСЬКУ 
Любов Василівну 

- головного консультанта відділу 
Секретаріату Центральної виборчої комісії  
 

САВИЦЬКУ 
Аллу Вікторівну 

 

- заступника завідувача відділу 
Секретаріату Центральної виборчої комісії  
 

ХОМЕНКО  
Надію Іванівну 

- головного консультанта управління 
Секретаріату Центральної виборчої комісії 
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у Секретаріаті Кабінету Міністрів України 

 
БУШОВСЬКОГО  

Ігоря Володимировича 
- заступника директора Департаменту, 

завідуючого відділом  
 

ДМИТРЕНКО  
Інну Леонідівну 

- заступника директора Департаменту  
 
 

ДОВГОБОРСЬКУ 
Галину Володимирівну  

- начальника відділу Департаменту   
 
 

ДУБРОВСЬКУ  
Оксану Василівну 

- завідуючу сектором Департаменту 
Секретаріату Кабінету Міністрів України 
 

КЛЯНЧІНА 
Ігоря Олексійовича  

- слюсаря-електрика відділу Управління 
Департаменту Секретаріату Кабінету 
Міністрів України 
 

КРИВИЛЕНКО  
Світлану Миколаївну 

- завідуючу відділом Департаменту  
 
 

КУРОЧКІНА  
Михайла Олександровича 

- першого заступника директора 
Департаменту  
 

ЛІТОШЕНКА  
Михайла Федосовича 

- заступника завідуючого відділом 
Департаменту  
 

ПОПЕНЮК  
Олександру Володимирівну 

- головного спеціаліста сектору Управління 
Департаменту  
 

СМІТЮХА  
Юрія Павловича 

- завідуючого сектором Департаменту  
 
 

ТИМОФЄЄВА  
Володимира Георгійовича 

- заступника директора Департаменту   
 
 

ШЕВЧЕНКА  
Володимира Федоровича 

- заступника директора Департаменту‚ 
начальника Управління  
 

ШЕВЧУК  
Світлану Анатоліївну  

- фахівця управління державної установи 
"Урядовий контактний центр"  
 

 
у  Рахунковій палаті  

 
ВАСИЛЬЄВУ 

Світлану Миколаївну 
- заступника директора департаменту – 

начальника відділу Рахункової палати 
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ГАРБУЗА 
Михайла Юрковича 

- заступника директора департаменту 
Рахункової палати 
 

ЗАРЕМБУ 
Ігоря Миколайовича 

- головного контролера – директора 
департаменту Рахункової палати 
 

КУЛИКІВСЬКУ 
Ларису Миколаївну 

- начальника відділу департаменту 
Рахункової палати 
 

МИЗНІКОВУ 
Олену Миколаївну 

- начальника відділу департаменту 
Рахункової палати 
 

ОГНЯ 
Цезаря Григоровича 

- заступника директора департаменту 
Рахункової палати 
 

ОЛІЙНИКА 
Дмитра Семеновича 

- заступника директора департаменту 
Рахункової палати 
 

ПІХОЦЬКОГО 
Володимира Федоровича 

- начальника територіального управління 
Рахункової палати по Львівській, 
Волинській, Рівненській, Тернопільській, 
Івано-Франківській та Закарпатській 
областях (у м.Львів) 
 

СТЕФАНЮКА 
Ігоря Богдановича 

- заступника директора департаменту 
Рахункової палати 
 

СТОДОЛІНСЬКОГО 
Сергія Васильовича 

- начальника відділу департаменту 
Рахункової палати 
 

ЯНКОВСЬКОГО  
Петра Миколайовича 

- заступника начальника територіального 
управління Рахункової палати по 
Вінницькій, Житомирській, 
Кіровоградській, Хмельницькій та 
Чернівецькій областях (у м.Вінниця) 
 

 
у Національному банку України 

 
ГАЛИЦЬ 

Оксану Василівну 
- 
 

заступника директора департаменту – 
начальника управління Департаменту  
 

ГОДІК 
Марину Маратівну 

 

- 
 

директора Центральної розрахункової 
палати  
 

ЗАЛІЗНЯК 
Тетяну Валентинівну 

- 
 

головного фахівця відділу Банкнотної 
фабрики Банкнотно-монетного двору  
 

ІЩЕНКА  
Василя Васильовича 

- 
 

директора Фабрики банкнотного паперу  
 



210 
 

 
КОЛОМІЄЦЬ 

Наталію Олександрівну 
- 
 

начальника управління Департаменту  
 
 

ЛАПКО 
Наталію Григорівну 

- заступника директора департаменту – 
начальника управління Департаменту  
 

ЛОШМАНОВУ 
Тамару Олегівну 

- начальника відділу Департаменту  
 
 

НАРОВСЬКОГО 
Сергія Олександровича 

- 
 

заступника директора – начальника 
управління Центрального сховища  
 

НОВАКА 
Ігоря Миколайовича 

- 
 

заступника директора департаменту – 
начальника управління Департаменту  
 

ТИЩЕНКА 
Володимира Володимировича 

- 
 

начальника управління Департаменту  
 
 

ШОЛУДЬКА 
Володимира Васильовича 

- водія відділу управління Центрального 
сховища 
 

 
Президентів України у 1991–2010 роках 

 

КРАВЧУКА 
 Леоніда Макаровича 
 

 - Президента України у 1991–1994 роках 

КУЧМУ 
Леоніда Даниловича 
 

 - Президента України у 1994–2010 роках 

ЮЩЕНКА 
Віктора Андрійовича 
 

 - Президента України у 2005–2010 роках 

 

Народних депутатів України 
 попередніх скликань Верховної Ради України 

 

БАРАБАША  
Олександра Леонідовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ГЕРЦА 
Івана Івановича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ГОЛОВАТОГО 
Сергія Петровича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ГРИНІВА  
Ігоря Олексійовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
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ДІДИКА  
Миколу Анатолійовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ДРАЧА  
Івана Федоровича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ДУРДИНЦЯ 
Василя Васильовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ЗАЙЦЯ 
Івана Олександровича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

КЕНДЗЬОРА 
Ярослава-Петра Михайловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

КІНАХА 
Анатолія Кириловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

МАТВІЄНКА 
Анатолія Сергійовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

МАЦЯЛКА  
Михайла Васильовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

МОВЧАНА  
Павла Михайловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

НОСОВА  
Владислава Васильовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ПАВЛИЧКА  
Дмитра Васильовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ПИНЗЕНИКА  
Віктора Михайловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ПУСТОВОЙТЕНКА  
Валерія Павловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

РУДЕНКА  
Василя Миколайовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

САЛІЯ 
Івана Миколайовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

СЛЄДНЄВА  
Володимира Петровича 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
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СУГОНЯКУ 
Олександра Анатолійовича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ФІЛЕНКА  
Володимира Пилиповича 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ФОКІНА  
Вітольда Павловича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ХОМЕНКА  
Миколу Григоровича 

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України 
 

ЯВОРІВСЬКОГО  
Володимира Олександровича  

 

 - народного депутата України першого 
скликання Верховної Ради України. 
 

 

 
м. Київ 
19 серпня 2016 року 
№ 336/2016 
 


