
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 04.02.2021 № 197/2021-р 

 

 
С К Л А Д 

робочої групи з питань координації дій щодо раціонального та 
ефективного використання земельних ресурсів  

у Хмельницькій області 
 

БІЛИК 
Володимир Якимович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
керівник робочої групи 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович 

– директор Департаменту розвитку промисловості та 
агропромислового комплексу обласної державної 
адміністрації, заступник керівника робочої групи

 

МОНАСТИРСЬКИЙ 
Павло Михайлович 

– завідувач сектору юридичної роботи Департаменту 
розвитку промисловості та агропромислового комп-
лексу обласної державної адміністрації, секретар 
робочої групи

 

БАГІНСЬКИЙ 
Артем Олександрович 

– голова Хмельницької районної державної адміні-
страції 

 

БИРКА 
Вадим Михайлович 

– заступник начальника – начальник відділу діль-
ничних офіцерів поліції управління превентивної 
діяльності Головного управління Національної по-
ліції в області, підполковник поліції (за згодою)

 

ВИШПОЛЬСЬКИЙ 
Микола Миколайович 

– начальник управління соціально-економічного роз-
витку територій, архітектури, забезпечення взаємодії 
з органами місцевого самоврядування Хмельницької 
районної державної адміністрації 

 

ДИКАН 
Михайло Петрович 

– заступник начальника відділу інфраструктури Регіо-
нального офісу водних ресурсів в області (за згодою)

 

ДОРОФЕЄВА 
Наталія Іванівна 

– начальник відділу контролю за використанням та 
охороною земель у Білогірському, Ізяславському, 
Славутському, Полонському, Шепетівському райо-
нах та м. Нетішині Управління з контролю за вико-
ристанням та охороною земель Головного управ-
ління Держгеокадастру в області (за згодою)

 

КРАВЧУК 
Володимир Леонідович 

– співробітник управління Служби безпеки України в 
області (за згодою) 

 

ЛОБОДА 
Анатолій Федорович 

– начальник відділу лісового та мисливського гос-
подарства обласного управління лісового та мислив-
ського господарства (за згодою) 

 

ЛОПОЦЮК 
Валентина Прохорівна 

– головний спеціаліст з питань агропромислового 
розвитку Шепетівської районної державної адміні-
страції
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МЕЖЛУМ’ЯН 
Аракел Рубікович 

– заступник голови Кам`янець-Подільської районної 
державної адміністрації 

 

МИХАЙЛОВ 
Володимир Ернестович 

– начальник відділу державного екологічного нагляду 
(контролю) земельних ресурсів Державної еколо-
гічної інспекції в області (за згодою) 

 

ПАПІРОВСЬКИЙ 
Роман Ростиславович 

– голова комісії з ліквідації, виконуючий обов’язки 
начальника Головного управління Держгеокадастру 
в області (за згодою);

 

ЯКОБЧУК 
Вікторія Антонівна 

– начальник відділу регулювання, природокористу-
вання, атмосферного повітря, надр, водних та зе-
мельних ресурсів та поводження з відходами Депар-
таменту екології та природних ресурсів обласної 
державної адміністрації

 
 
Керівник апарату  
адміністрації       Оксана ВЖЕШНЕВСЬКА 


