
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 10.06.2009 № 206/2009-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
06.04.2018 № 364/2018-р)

 
С К Л А Д  

Координаційної ради зі сприяння формуванню регіональної екологічної 
мережі, розвитку заповідної справи та збереження біорізноманіття 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова ради 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвит-
ку, екології та природних ресурсів обласної дер-
жавної адміністрації, заступник голови ради

 

ЧАЙКОВСЬКА 
Анастасія Олександрівна 

– начальник відділу природних ресурсів, заповідної 
справи, екомережі та поводження з відходами Де-
партаменту агропромислового розвитку, екології 
та природних ресурсів обласної державної адміні-
страції, секретар ради 

 

БЕЛІНСЬКА 
Марина Миколаївна 

– провідний науковий співробітник НПП “Мале По-
лісся” (за згодою) 

 

ВАСИЛЕНКО 
Василь Миколайович 

– начальник Головного управління Держгеокадастру 
в області (за згодою) 

 

ВИГОВСЬКА 
Тетяна Вікторівна 

– професор кафедри природничо-гуманітарних наук та 
фізичного виховання Хмельницького університету уп-
равління та права, доцент, кандидат біологічних наук, 
голова наукової ради Хмельницького обласного осе-
редку Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою) 

 

ВИШНЕВСЬКА 
Наталія Миколаївна 

– депутат обласної ради (за згодою) 

 

ДАЦЬКОВ 
Валерій Васильович 

– голова громадської організації “Подільське еколо-
гічне товариство” (за згодою) 

   

ДИМІНСЬКИЙ 
Юрій Мар’янович 

– начальник обласного управління водних ресурсів 
(за згодою) 

 

КУЧИНСЬКА  
Олександра Петрівна 

– завідувач науково-дослідного відділу НПП “По-
дільські Товтри”, голова Кам’янець-Подільського 
районного осередку Всеукраїнської екологічної ліги 
(за згодою) 

 

ЛЮБІНСЬКА 
Людмила Григорівна 

– завідувач кафедри біології та методики її викла-
дання Кам’янець-Подільського національного уні-
верситету ім. І. Огієнка, доктор біологічних наук, 
професор (за згодою)
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МАТВЄЄВ 
Микола Дмитрович 

– декан природничого факультету Кам’янець-По-
дільського національного університету ім. І. Огієн-
ка, кандидат біологічних наук, професор (за згодою)

 

МІРОНОВА 
Наталія Геннадіївна 

– завідувач кафедри екології Хмельницького національ-
ного університету, доктор сільськогосподарських на-
ук, доцент, голова обласної організації Всеукраїнської 
екологічної ліги, голова комітету з питань екології та 
природних ресурсів громадської ради при обласній 
державній адміністрації (за згодою) 

   

ПЕШКО 
Петро Степанович 

– начальник обласного управління лісового та ми-
сливського господарства (за згодою) 

 

ШИБЕЦЬКА 
Валентина Олександрівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу екологічної експертизи Департаменту агро-
промислового розвитку, екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації 

 

ЮГЛІЧЕК 
Лілія Степанівна 

– доцент кафедри екології Хмельницького націо-
нального університету, кандидат біологічних наук 
(за згодою) 

 

ЮР’ЄВ 
Володимир Васильович 

– голова громадської ради при обласній державній 
адміністрації (за згодою) 

 

ЯКУБАШ 
Руслан Анатолійович 

– заступник директора – начальник управління еко-
логії та природних ресурсів Департаменту агро-
промислового розвитку, екології та природних ре-
сурсів обласної державної адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


