
Додаток 
до розпорядження голови обласної  
державної адміністрації 
03.06.2020 №388/2020-р 

 
 

СКЛАД 
комісії з питань сприяння організації продажу земельних ділянок або прав 
користування на них на земельних торгах та продажу земельних ділянок 

державної власності громадянам та юридичним особам 
  

ЛИСЮК  
Олексій Юрійович 

– заступник голови облдержадміністрації, голова комісії 

 

ОМЕЛЯНЮК  
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу облдержадміністрації, 
заступник голови комісії

 

ВОЙЦЕХІВСЬКА  
Леся Василівна 

– головний спеціаліст сектору юридичної роботи Де-
партаменту розвитку промисловості та агропроми-
слового комплексу облдержадміністрації, секретар 
комісії

 

ВАХОНІН  
Сергій Володимирович 

– головний спеціаліст – юрисконсульт Департаменту 
розвитку громад, будівництва та житлово-комуналь-
ного господарства облдержадміністрації

 

ГОНТКІВСЬКИЙ 
Михайло Вікторович 

– головний спеціаліст – юрисконсульт відділу з питань 
персоналу та організаційно-правової роботи Депар-
таменту економічного розвитку, курортів і туризму 
обласної державної адміністрації  

 

ДАНИЛЮК 
Валентин Олександрович

– виконуючий обов’язки начальника Служби автомо-
більних доріг в області (за згодою) 

 

ДЗЮБЛЮК  
Тетяна Василівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та 
екології облдержадміністрації  

 

ДМИТРИШЕН 
Ярослава Ярославівна 

– заступник директора – начальник управління до-
ходів та фінансів галузей виробничої сфери Депар-
таменту фінансів облдержадміністрації 

 

ДУДА  
Сергій Вікторович  

– директор ДП “Хмельницька обласна служба міс-
цевих автодоріг” 

 

ДУНАЄВСЬКА  
Ірина Михайлівна 

– начальник відділу містобудування та архітектури  
облдержадміністрації – головний архітектор області 

 

ЛУКАШУК  
Валентина Сергіївна  

– заступник директора – начальник відділу Департа-
менту інформаційної діяльності, культури, націо-
нальностей та релігій облдержадміністрації

 

НИЦЬКО  
Дмитро Вікторович  

– завідувач сектору правового забезпечення, претен-
зійно-позовної та договірної роботи юридичного 
відділу апарату облдержадміністрації 

 



 2

НИЧ  
Ірина Володимирівна  

– головний спеціаліст відділу дорожнього госпо-
дарства управління інфраструктури облдержадміні-
страції

 

ПАНЧИШЕНА 
Вікторія Петрівна 

– головний спеціаліст відділу ринку та оцінки земель 
Головного управління Держгеокадастру в області  
(за згодою)

 

СКОРОХОД  
Світлана Степанівна  

– начальник юридичного відділу апарату облдерж-
адміністрації 

 

ЯГОДІН  
Дмитро Михайлович  

– заступник начальника відділу ринку та оцінки зе-
мель Головного управління Держгеокадастру в 
області (за згодою)

 

ЯКУБАШ  
Руслан Анатолійович  

– заступник директора Департаменту природних ре-
сурсів та екології облдержадміністрації 

 
 
Керівник апарату  
адміністрації         Оксана САМОЛЮК 


