
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
від 03.06.2019 № 373/2019-р 

 
 
 

СКЛАД 
комісії з питання безоплатної передачі державного майна зі сфери управління 

Міністерства інфраструктури України з балансу Львівського регіонального 
структурного підрозділу Державного підприємства обслуговування повітряного 

руху України до сфери управління Хмельницької обласної державної 
адміністрації 

 
ТКАЧУК  
Сергій Петрович 

– тимчасово виконуючий обов’язки  заступника голови 
облдержадміністрації, голова комісії 

 

ГРАБОВСЬКИЙ  
Андрій Володимирович 

– заступник директора Департаменту економічного 
розвитку, промисловості та інфраструктури 
облдержадміністрації, заступник голови комісії

 

БОНДАРЕНКО 
Сергій Богданович 

– інженер радіонавігації та радіолокації І-ої категорії 
Львівського регіонального структурного підрозділу 
Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (за згодою) 

 

ВЕПРИЦЬКИЙ 
Анатолій Вікторович 

– начальник сектору управління Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України в 
області (за згодою)

 

ГАЙДА 
Галина Богданівна 

– заступник головного бухгалтера Львівського 
регіонального структурного підрозділу Державного 
підприємства обслуговування повітряного руху 
України (за згодою)

 

ГОЦУЛЯК  
Андрій Іванович 

– головний інженер ДП “Хмельницька обласна служба 
єдиного замовника” 

 

ДМИТРИШИН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора Департаменту фінансів обл-
держадміністрації 

 

КОЗАКОВ 
Вадим Глібович 

– заступник директора з зв’язку, навігації та спосте-
реження Львівського регіонального структурного 
підрозділу Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (за згодою) 

 

КОЛЕСНИК  
Андрій Васильович 

– директор ДП “Хмельницька обласна служба єдиного 
замовника” 

 

НАЗАРЧУК 
Вадим Миколайович 

– заступник начальника юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації 

 

ПРИЙМАК 
Дмитро Вікторович 

– заступник начальника управління Державної служби 
спеціального зв’язку та захисту інформації України в 
області (за згодою) 

 



2 
 

РАЙТЕР 
Наталія Мар’янівна 

– провідний інженер групи експлуатації наземних спо-
руд Львівського регіонального структурного підроз-
ділу Державного підприємства обслуговування 
повітряного руху України (за згодою) 

 

РУДАКЕВИЧ 
Андрій Теодозійович 

– головний інженер Львівського регіонального струк-
турного підрозділу Державного підприємства обслу-
говування повітряного руху України (за згодою)

 

СЛОБОДЯН 
Руслан Олександрович 

– директор технічний АТ “Хмельницькобленерго” (за 
згодою) 

 

СОРОКА 
Валерій Ростиславович 

– директор КП “Аеропорт Хмельницький” (за згодою) 

 

ТКАЧЕНКО  
Людмила Миколаївна 

– начальник управління фінансово-господарського 
забезпечення апарату облдержадміністрації 

 

ШИНГЕЛЬСЬКИЙ 
Михайло Павлович 

– начальник відділу матеріально-технічного постачан-
ня та господарського забезпечення Львівського 
регіонального структурного підрозділу Державного 
підприємства обслуговування повітряного руху 
України (за згодою)

 

ШИШКО 
Віталій Миколайович 

– заступник начальника управління, начальник відділу 
управління з питань спільної власності територіаль-
них громад та економічного розвитку виконавчого 
апарату Хмельницької обласної ради (за згодою)

 
 
Керівник апарату 
адміністрації                        О. Самолюк 
 


