
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 21.10.2013 № 332/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
22.03.2016 № 131/2016-р)

 

 
С К Л А Д  

робочої групи з питань національного природного  
парку “Верхнє Побужжя” 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник робочої групи 

   

ВАВРИНЧУК 
Сергій Михайлович 

– директор Департаменту екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації, заступник керівника 
робочої групи 

   

ЧАЙКОВСЬКА 
Анастасія Олександрівна 

– начальник відділу природних ресурсів, заповідної 
справи, екомережі та поводження з відходами Де-
партаменту екології та природних ресурсів облас-
ної державної адміністрації, секретар робочої групи 

   

ВЕСЕЛОВСЬКИЙ 
Олег Ігорович 

– голова Деражнянської районної державної адміністра-
ції 

   

ВИГОВСЬКА 
Тетяна Вікторівна 

– доцент кафедри філософії та соціально-гуманітарних 
наук Хмельницького університету управління та права, 
кандидат біологічних наук, голова наукової ради 
Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської 
екологічної ліги (за згодою) 

   

ДИМІНСЬКИЙ 
Юрій Мар’янович 

– начальник обласного управління водних ресурсів 
(за згодою) 

   

ІВАНЕНКО 
Ігор Борисович 

– заступник директора Департаменту заповідної 
справи Міністерства екології та природних ресурсів 
України (за згодою) 

   

КОМЕНДА 
Леся Мирославівна 

– голова Хмельницької районної державної адміністрації 

   

ЛІСОВИЙ 
Віталій Митрофанович 

– начальник обласного управління лісового та мис-
ливського господарства (за згодою) 

   

МАТЛАЄВА 
Ірина Дмитрівна 

– голова Летичівської районної державної адміністрації 

   

МАРТИНОВ 
Андрій Юрійович 

– перший заступник директора Департаменту екології 
та природних ресурсів обласної державної адміністрації 

   

МІРОНОВА 
Наталя Геннадіївна 

– доцент кафедри екології Хмельницького національ-
ного університету. доктор технічних наук, голова 
Хмельницької обласної організації Всеукраїнської 
екологічної ліги (за згодою) 
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РААЦ 
Наталія Олександрівна 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

   

РЕВКО  
Олександр Сергійович 

– виконуючий обов’язки начальника Головного управ-
ління Держземагентства в області (за згодою) 

   

САГАЙДАК 
Григорій Андрійович 

– голова комітету з питань будівництва, житлово-кому-
нального господарства, природокористування та еко-
логії Громадської ради при обласній державній адмі-
ністрації (за згодою) 

   

ФЕСУН 
Сергій Никанорович 

– голова Старокостянтинівської районної державної 
адміністрації 

   

ЮГЛІЧЕК 
Лілія Степанівна 

– доцент кафедри екології Хмельницького національ-
ного університету, кандидат біологічних наук  
(за згодою) 

 
 
Заступник голови  
адміністрації                В. Кальніченко 
 
 


