
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
22.08.2017 № 662/2017-р 

 
 

С К Л А Д  
організаційного комітету з питань організації та проведення  

30-ї ювілейної обласної сільськогосподарської виставки  
“Агро-Поділля 2017” 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового роз-
витку облдержадміністрації, голова організацій-
ного комітету

 

КОНОНЧУК 
Вадим Петрович 

– заступник директора – начальник управління агро-
промислового виробництва, переробної та харчо-
вої промисловості Департаменту агропромисло-
вого розвитку облдержадміністрації, заступник 
голови організаційного комітету 

 

СТАДНІЙЧУК 
Галина Павлівна 

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

 

БРАТКО 
Едуард Петрович 

– начальник Головного управління державної служ-
би України з надзвичайних ситуацій в області  
(за згодою) 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валерійович 

– директор Департаменту економічного розвитку, 
промисловості та інфраструктури облдержадміні-
страції

   

ДЯЧОК 
Василь Володимирович 

– Розсошанський сільський голова (за згодою) 

 

КОЗАЧУК 
Олег Іванович 

– тимчасово виконуючий обов’язки генерального ди-
ректора ПАТ “Хмельницькобленерго” (за згодою) 

 

КОЛІСНІЧЕНКО 
Тетяна Сергіївна 

– директор філії ПАТ “НСТУ” “Хмельницька регіо-
нальна дирекція “Поділля-центр” (за згодою) 

 

КОМЕНДА 
Леся Мирославівна 

– голова Хмельницької районної державної адміні-
страції 

 

МАСТІЙ 
Василь Васильович 

– голова Асоціації сільськогосподарських підпри-
ємств Хмельницької області (за згодою) 

 

МОЛДОВАН 
Віктор Григорович 

– Директор Хмельницької державної сільськогоспо-
дарської дослідної станції інституту кормів та 
сільського господарства Поділля НААН України 
(за згодою) 
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НЕСТЕРУК 
Анатолій Макарович 

– заступник Хмельницького міського голови  
(за згодою) 

 

ПЕРЕЙМА 
Анатолій Анатолійович 

– голова асоціації фермерів та приватних землевлас-
ників у Хмельницькій області (за згодою) 

   

САДОВ’ЮК 
Олександр Петрович 

– перший заступник начальника Головного управ-
ління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою) 

 

САПІЖЕНКО 
Андрій Юрійович 

– голова сільськогосподарського обслуговуючого 
кооперативу “Перший Національний Аграрний 
Кооператив” (за згодою)

 

СЕМЕНИШИН 
Микола Олександрович 

– начальник Головного управління Національної 
поліції в області (за згодою) 

   

ТРУНОВА 
Ірина Миколаївна 

– начальник управління культури, національностей, 
релігій та туризму облдержадміністрації 

 

ФАСОЛЯ 
Олег Іванович 

– директор Департаменту освіти і науки облдерж-
адміністрації 

 

ЦУГЛЕВИЧ 
Яків Миколайович 

– директор Департаменту охорони здоров’я обл-
держадміністрації 

 
 
Заступник голови – керівник 
апарату адміністрації               Ю. Бирка 


