
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 23.11.2017 № 1220/2017-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
28.08.2018 № 643/2018-р)

 
 

С К Л А Д 
обласної робочої групи з питань захисту прав інвесторів, протидії 

незаконному поглинанню та захопленню підприємств 

ЛОЗОВИЙ 
Вадим Миколайович 

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
робочої групи; 

 

КАЛЬНІЧЕНКО 
Володимир Ілліч 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник керівника робочої групи 

 

ХУДНЯК 
Віктор Анатолійович 

– начальник Головного територіального управління 
юстиції в області, заступник керівника робочої гру-
пи (за згодою)

 

КАДИМОВА 
Світлана Петрівна 

– начальник відділу взаємодії з суб’єктами державної  
реєстрації та підвищення кваліфікації державних  
реєстраторів Управління державної реєстрації Го-
ловного територіального управління юстиції в об-
ласті, секретар робочої групи (за згодою) 

 

АНДРУШКО 
Наталя Михайлівна 

– начальник регіонального відділення Фонду держав-
ного майна України по області (за згодою) 

 

ВАСИЛЕНКО 
Василь Миколайович 

– начальник Головного управління Держгеокадастру в 
області (за згодою) 

   

ВІКОНСЬКИЙ 
Василь Васильович 

– начальник Головного управління Національної по-
ліції в області (за згодою) 

 

ГРИНЕВИЧ 
Юрій Валентинович 

– директор Департаменту економічного розвитку, про-
мисловості та інфраструктури обласної державної 
адміністрації

 

ЗАЦЕПАНЮК 
Оксана Миколаївна 

– начальник сектору нагляду за учасниками ринку 
цінних паперів в області Департаменту національної 
комісії з цінних паперів та фондового ринку у За-
хідному регіоні (за згодою)

 

КОВАЛЬЧУК  
Сергій Васильович 

– начальник Головного управління ДФС в області  
(за згодою) 

 

ЛЕСКОВ 
Валерій Олександрович 

– заступник голови обласної ради (за згодою) 

 

ЛИСЮК  
Світлана Станіславівна 

– заступник начальника управління юстиції з питань 
державної реєстрації – начальник Управління дер-
жавної реєстрації Головного територіального управ-
ління юстиції в області (за згодою) 
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МАРЦЕНЮК 
Анатолій Анатолійович 

– заступник начальника Західного офісу Держаудит-
служби (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту агропромислового розвитку, 
екології та природних ресурсів обласної державної 
адміністрації

 

ПЕНЮШКЕВИЧ  
Сергій Адамович 

– директор Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 

 

СИНИШИН 
Олег Романович 

– прокурор області (за згодою) 

 

СКОРОХОД 
Світлана Степанівна 

– начальник юридичного відділу апарату обласної 
державної адміністрації 

 

ХАРЧЕНКО 
Сергій Олександрович 

– начальник управління СБУ в області (за згодою) 

 

ЮР'ЄВ 
Володимир Васильович 

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

 
 
Керівник апарату  
адміністрації                Ю. Бирка 


