
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 10.06.2009 № 206/2009-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
14.02.2020 № 169/2020-р)

 

 
С  К  Л  А  Д  

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

збереження біорізноманіття 
 
 

ПРИМУШ  
Роман Борисович 

– перший заступник голови обласної державної адміні-
страції, голова Координаційної ради 

 

ДЗЮБЛЮК  
Тетяна Василівна 

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

 

ПАВЛОВА 
Христина Григорівна 

– головний спеціаліст відділу заповідної справи, еко-
логічної мережі та зв’язків з громадськістю Депар-
таменту природних ресурсів та екології обласної 
державної адміністрації, секретар Координаційної 
ради

 

ВЖЕШНЕВСЬКИЙ 
Олександр Валерійович 

– заступник начальник Головного управління Держ-
геокадастру в області – начальник управління з кон-
тролю за використанням та охороною земель  
(за згодою)

 

ВИГОВСЬКА  
Тетяна Вікторівна 

– доцент кафедри екології Хмельницького національ-
ного університету, кандидат біологічних наук, член 
Хмельницького обласного осередку Всеукраїнської 
екологічної ліги (за згодою)

 

ВИШНЕВСЬКА 
Наталія Миколаївна 

– депутат обласної ради (за згодою) 

 

ДАЦЕНКО  
Олег Федорович 

– заступник начальника Державної екологічної інспек-
ції в області – заступник Головного державного ін-
спектора з охорони навколишнього природного сере-
довища Хмельницької області (за згодою)

 

ДАЦЬКОВ 
Валерій Васильович 

– голова громадської організації “Подільське екологічне 
товариство” (за згодою) 

 

ДИМІНСЬКИЙ 
Юрій Мар’янович 

– начальник Регіонального офісу водних ресурсів в 
області (за згодою) 

 

ЛЮБІНСЬКА 
Людмила Григорівна 

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

– доцент кафедри біології та методики її викладання 
Кам’янець-Подільського національного університету 
ім. І. Огієнка, кандидат біологічних наук, професор  
(за згодою)

 

МІРОНОВА 
Наталія Геннадіївна 

– завідувач кафедри екології Хмельницького націо-
нального університету, доктор сільськогосподар-
ських наук, доцент, голова Хмельницької обласної 
організації Всеукраїнської екологічної ліги (за згодою)

 

ПЕШКО 
Петро Степанович 

– начальник обласного управління лісового та мислив-
ського господарства (за згодою) 

 

САСЮК  
Андрій Володимирович 

– директор НПП “Мале Полісся” 
 (за згодою) 

 

ШИБЕЦЬКА 
Валентина Олександрівна 

– начальник управління оцінки впливу на довкілля, ре-
гулювання природокористування та моніторингу Де-
партаменту природних ресурсів та екології обласної 
державної адміністрації

 

ЯКУБАШ  
Руслан Анатолійович 

– заступник директора – начальник управління заповід-
ної справи, екологічної мережі, природних ресурсів 
та зв’язків з громадськістю Департаменту природних 
ресурсів та екології обласної державної адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації        Оксана САМОЛЮК 
 


