
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 05.06.2015 № 254/2015-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
09.09.2016 № 362/2016-р)

 

 
 

С К Л А Д  
конкурсної комісії з питань часткового відшкодування з обласного бюджету 

відсоткових ставок за кредитами, залученими суб’єктами малого та 
середнього підприємництва для реалізації інвестиційних проектів 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, голова комісії 

   

ДМИТРІЄНКО 
Олена Миколаївна 

– заступник директора – начальник управління роз-
витку підприємництва та споживчого ринку Де-
партаменту економічного розвитку, промисловості 
та інфраструктури облдержадміністрації, заступ-
ник голови комісії 

   

ДЗЕНДЗЕЛЬ 
Марина Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу з питань розвитку під-
приємництва та регуляторної політики Департаменту 
економічного розвитку, промисловості та інфраструк-
тури облдержадміністрації, секретар комісії 

   

АНТОНЮК 
В’ячеслав Вікторович 

– директор ЗАЦ “Карат”, депутат обласної ради  
(за згодою) 

   

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати, голова регіональної ради підприємців області 
(за згодою) 

   

БОДНАР 
Сергій Борисович 

– голова фермерського господарства “Подільська 
марка”, депутат обласної ради (за згодою) 

   

ГОНЧАР 
Іван Ярославович 

– депутат обласної ради (за згодою) 

   

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління до-
ходів та фінансів галузей виробничої сфери Депар-
таменту фінансів облдержадміністрації 

   

ЗАГАНЯЧ 
Валерій Миколайович 

– виконавчий директор Об’єднання організацій ро-
ботодавців області (за згодою) 

   

ПАВЛЕНКО 
Ігор Петрович 

– заступник директора фермерського господарства 
“Бастіон”, член регіональної ради підприємців об-
ласті (за згодою) 

   

САЛАНСЬКИЙ 
Анатолій Миколайович 

– заступник начальника – начальник Волочиського 
відділення Красилівської об’єднаної ДПІ Головно-
го управління державної фіскальної служби у 
Хмельницькій області, депутат обласної ради  
(за згодою) 
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СТАДНІЙЧУК 
Галина Павлівна 

– начальник відділу економічного аналізу, прогно-
зування, розвитку агропромислового комплексу та 
сільських територій Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації 

   

ФЕДОРУК 
Сергій Степанович 

– генеральний директор ТОВ “Нейл”, член громад-
ської ради при ДФС України, член регіональної 
ради підприємців області (за згодою) 

   

ФЕДОРЧУК 
Володимир Володимирович 

– директор ТОВ “ДП Укренергозбут”, депутат об-
ласної ради (за згодою) 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


