
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.01.2020 № 143/2020-р 

 
 

С К Л А Д  
комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  
у Хмельницькій зоні 

 

ПРИМУШ  
Роман Борисович  

– перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова комісії 

 

ДЗЮБЛЮК  
Тетяна Василівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та еко-
логії обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

   

ТОДОРОВА  
Лілія Іванівна 

– заступник начальника управління – начальник від-
ділу оцінки впливу на довкілля та моніторингу уп-
равління оцінки впливу на довкілля, регулювання 
природокористування та моніторингу Департаменту 
природних ресурсів та екології обласної державної 
адміністрації, секретар комісії  

 

БАЛАНЮК  
Ігор Михайлович 

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

 

БАЛАШОВ  
Олег Васильович 

– виконуючий обов’язки директора ДУ “Хмельниць-
кий обласний лабораторний центр МОЗ України” 
(за згодою)

 

БЕЗПАЛЬКО  
Юлія Станіславівна 

– головний фахівець відділу організації заходів ци-
вільного захисту управління організації реагування 
на надзвичайні ситуації та цивільного захисту ГУ 
ДСНС України в області (за згодою) 

 

ВДОВИЧЕНКО 
Людмила Василівна 

– начальник санітарної лабораторії АТ “Подільський 
цемент” (за згодою) 

 

ЛЕВИЦЬКИЙ  
Олександр Валентинович 

– начальник відділу охорони навколишнього сере-
довища ВП “Хмельницька атомна електростанція” 
ДП “Національна атомна енергетична компанія 
“Енергоатом” (за згодою)

 

НАЗАРУК  
Сергій Іванович 

– завідувач сектору державного екологічного нагляду 
(контролю) атмосферного повітря Державної еко-
логічної інспекції в області (за згодою) 

 

ПИРІГ  
Олег Миколайович 

– головний спеціаліст управління з питань надзви-
чайних ситуацій та цивільного захисту населення 
Кам’янець-Подільської міської ради (за згодою) 

 



 2

РОЗМАЇТА 
Ольга Павлівна 

– начальник комплексної лабораторії спостережень за 
забрудненням природного середовища Хмельниць-
кого обласного центру з гідрометеорології Дер-
жавної служби України з надзвичайних ситуацій  
(за згодою)

 

СИБІГА 
Наталя Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу з питань екології уп-
равління з питань екології та контролю за благо-
устроєм міста Хмельницької міської ради  
(за згодою)

 

ШИБЕЦЬКА 
Валентина Олександрівна 

– начальник управління оцінки впливу на довкілля, 
регулювання природокористування та моніторингу 
Департаменту природних ресурсів та екології 
обласної державної адміністрації 

 

ЯКОБЧУК 
Вікторія Антонівна 

– начальник відділу регулювання природокористу-
вання та поводження з відходами управління оцін-
ки впливу на довкілля, регулювання природоко-
ристування та моніторингу Департаменту природ-
них ресурсів та екології обласної державної адмі-
ністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 


