
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.05.2013 № 165/2013-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
21.10.2016 № 450/2016-р)

 

 
С К Л А Д  

постійно діючої обласної комісії з питань поводження 
з безхазяйними відходами 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– заступник голови обласної державної адміністра-
ції, голова комісії 

   

ВАВРИНЧУК  
Сергій Михайлович 

– директор Департаменту екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

   

ЧЕРВЯТЮК 
Світлана Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу природних ресурсів, 
заповідної справи, екомережі та поводження з від-
ходами управління регулювання використання та охо-
рони природних ресурсів Департаменту екології та 
природних ресурсів обласної державної адміні-
страції, секретар комісії 

   

БЛИЗНЮК  
Андрій Олександрович 

– головний спеціаліст відділу інфраструктури Де-
партаменту економічного розвитку, промисловості та 
інфраструктури обласної державної адміністрації 

   

ГАБРИКЕВИЧ 
Микола Іванович 

– заступник начальника державного нагляду за до-
триманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою) 

   

КОРЕВА 
Юрій Миколайович 

– заступник начальника управління з питань цивіль-
ного захисту населення обласної державної адміні-
страції

   

МАРТИНЮК  
Віталій Миколайович 

– начальник відділу взаємодії з правоохоронними ор-
ганами та оборонної роботи апарату обласної дер-
жавної адміністрації 

   

МИРНИЙ  
Олександр Борисович 

– головний спеціаліст-епідеміолог відділу лікуваль-
но-профілактичної роботи та розвитку медичної 
допомоги населенню Департаменту охорони здо-
ров’я обласної державної адміністрації 

   

НІКІФОРОВ 
Сергій Михайлович 

– інженер-технолог виробничого підрозділу вокзалу 
станції Хмельницький (за згодою) 

   

САДЛІЙ  
Микола Станіславович 

– заступник начальника Державної екологічної ін-
спекції в області – заступник Головного держав-
ного інспектора з охорони навколишнього природ-
ного середовища Хмельницької області (за згодою) 
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СЕРДЮК 
Ванда Святославівна 

– начальник відділу організації виробництва продукції 
рослинництва, механізації та земельних відносин Де-
партаменту агропромислового розвитку обласної дер-
жавної адміністрації 

   

СИБІГА  
Петро Петрович 

– заступник начальника Головного управління з реа-
гування на надзвичайні ситуації ГУ ДСНС України 
в області (за згодою) 

   

СКАВРОНСЬКА 
Галина Володимирівна 

– головний спеціаліст відділу житлово-комунального 
господарства та охорони праці управління житлово-
комунального господарства обласної державної адмі-
ністрації 

 
 
Заступник голови 
адміністрації                В. Кальніченко 


