Додаток 1
до розпорядження голови обласної
державної адміністрації
від 19.06.2015 № 130/2015-р
(у редакції розпорядження голови
обласної державної адміністрації
01.04.2016 № 154/2016-р)

СКЛАД
ради вітчизняних та іноземних інвесторів при
обласній державній адміністрації
ПРОЦЮК
Василь Васильович
КАЛЬНІЧЕНКО
Володимир Ілліч
ЛЕВИЦЬКИЙ
Максим Антонович

– перший заступник голови обласної державної
адміністрації, голова ради

– заступник голови обласної державної адміністрації, заступник голови ради

– директор Департаменту економічного розвитку,

промисловості та інфраструктури обласної державної адміністрації, секретар ради

АНДРУШКО
Наталія Михайлівна

– виконуюча обов’язки начальника регіонального

БАЛАНЮК
Ігор Михайлович

– начальник Головного управління Державної сані-

БЄЛЯКОВА
Наталя Миколаївна
БОДНАР
Сергій Борисович
БРАТКО
Едуард Петрович

– президент Хмельницької торгово-промислової па-

БРИГАДИР
Віра Іванівна
БУДЗІНСЬКИЙ
Валерій Броніславович
ВАВРИНЧУК
Сергій Михайлович
ВАЩУК
Григорій Іванович
ВДОВИЧЕНКО
Анатолій Андрійович

відділення Фонду державного майна України по
області (за згодою)
тарно-епідеміологічної служби в області
(за згодою)
лати (за згодою)

– голова фермерського господарства “Подільська марка”, с. Мушкутинці Дунаєвецького району (за згодою)

– начальник Головного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області
(за згодою)

– начальник управління регіонального розвитку та
будівництва обласної державної адміністрації

– директор Департаменту агропромислового розвитку обласної державної адміністрації

– директор Департаменту екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації

– заступник начальника управління житлово-кому-

нального господарства обласної державної адміністрації

– директор державного підприємства “Новатор”
(за згодою)
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ГНИДЮК
Петро Іванович
ГОРДІЙЧУК
Андрій Андрійович
ДУНЕЦЬ
Іван Іванович

– начальник Служби автомобільних доріг в області

ЗАГОРОДНИЙ
Михайло Васильович
ЗАЦЕПАНЮК
Оксана Миколаївна

– голова обласної ради (за згодою)

(за згодою)

– голова правління корпорації “Сварог Вест Груп”,
м. Шепетівка (за згодою)

– генеральний директор ТДВ “ЗАВОД “АДВІС”, го-

лова об’єднання організацій роботодавців області
(за згодою)

– завідувач сектору нагляду за учасниками ринку

цінних паперів у Хмельницькій області Західного
територіального управління Національної комісії з
цінних паперів та фондового ринку (за згодою)

КОЗАЧУК
Олег Іванович
КОЗЛЕНКО
Святослав Анатолійович
ЛОЗОВИЙ
Вадим Миколайович

– виконуючий обов’язки генерального директора

МАГЕРА
Василь Вікторович
МАРЦЕНЮК
Анатолій Анатолійович

– генеральний директор ТОВ “Верест”, с. Гірчична

ПАТ ЕК “Хмельницькобленерго” (за згодою)

– голова правління ПАТ “Подільський цемент”
(за згодою)

– голова постійної комісії обласної ради з питань економічного розвитку, промисловості, підприємництва, енергетики, транспорту та зв’язку (за згодою)
Дунаєвецького району (за згодою)

– виконуючий обов’язки начальника Головного управління Державної фіскальної служби в області
(за згодою)

МИХАЛЬСЬКИЙ
Василь Іванович
МІХНЯК
Богдан Григорович

– директор ТОВ “Літма” (за згодою)

МІЩУК
Алім Володимирович
МОСКАЛЮК
Анатолій Іванович
ПЕНЮШКЕВИЧ
Сергій Адамович
ШАРИЙ
Андрій Олексійович
ПЬОТРОВСКІ
Владіслав
РЕВКО
Олександр Сергійович

– голова громадської ради при обласній державній

– директор Державної бюджетної установи “Хмелницький регіональний центр з інвестицій та розвитку” (за згодою)
адміністрації

– голова правління ПрАТ “Тесмо-М” (за згодою)
– директор Департаменту фінансів обласної державної адміністрації

– голова правління ВАТ “Темп” (за згодою)
– генеральний директор ПАТ “Славутський комбінат
“Будфарфор” (за згодою)

– виконуючий обов’язки начальника Головного управління Держгеокадастру в області (за згодою)
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ТРУНОВА
Ірина Миколаївна

– начальник управління культури, національностей,

ФЕДОРУК
Сергій Степанович
ЦІНН
Андреас
ШОСТАЦЬКИЙ
Сергій Васильович

– генеральний директор ТОВ “Нейл” (за згодою)

ЮРЧЕНКО
Михайло Борисович
ЯГЛІНСЬКИЙ
Валерій Станіславович
Заступник голови
адміністрації

релігій та туризму обласної державної адміністрації

– директор ТОВ “Преттль-Кабель Україна” (за згодою)
– виконуючий обов’язки начальника управління державної архітектурно-будівельної інспекції в області (за згодою)

– голова правління ПАТ “Хмельницькгаз” (за згодою)
– голова правління ПрАТ “Деражнянський молочний
завод” (за згодою)

В. Кальніченко

