
Додаток 1 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 19.03.2021 № 311/2021-р 
(у редакції розпорядження голови 
обласної державної адміністрації 
10.12.2021 № 860/2021-р)

 

С К Л А Д  
Офісу супроводу інвесторів при обласній державній адміністрації 

 

ГАМАЛІЙ 
Сергій Вячеславович 

– голова обласної державної адміністрації, керівник 
Офісу 

 

ТЮРІН 
Сергій Григорович 

– перший заступник голови обласної державної адмі-
ністрації, заступник керівника Офісу 

 

БОХОНСЬКА 
Олена Валеріївна 

– директор Департаменту економічного розвитку 
обласної державної адміністрації, секретар Офісу 

 

АНДРУШКО 
Наталія Михайлівна 

– заступник начальника регіонального відділення 
ФДМУ по Вінницькій та Хмельницькій областях – 
начальник управління забезпечення реалізації пов-
новажень в області (за згодою) 

 

БЄЛЯКОВА 
Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової па-
лати (за згодою) 

 

БОГДАНОВИЧ 
Ганна Вікторівна 

– директор Департаменту природних ресурсів та еко-
логії обласної державної адміністрації 

 

БОНДАР 
Дмитро Володимирович 

– перший заступник начальника Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних ситуацій 
в області, полковник служби цивільного захисту (за 
згодою)

 

КАЧУР 
Олександр Миколайович 

– заступник начальника відділу організаційної роботи, 
документування та контролю Центрально-Західного 
міжрегіонального управління Міністерства юстиції 
(м.Хмельницький) (за згодою) 

 

КОЛОСІНСЬКИЙ 
Валерій Полінадович 

– заступник начальника Головного управління Держ-
продспоживслужби в області (за згодою) 

 

ЛОБ 
Олександр Михайлович 

– головний інженер АТ “Хмельницькгаз” (за згодою) 

 

ЛОБОДА 
Анатолій Федорович 

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

 

ЛУЦЮК 
Віталій Валерійович 

– заступник начальника Першого відділу досліджень та 
розслідувань Південно-західного міжобласного тери-
торіального відділення Антимонопольного комітету 
України (за згодою)
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МАЛЮЗІН 
Олександр Іванович 

–
начальник Управління Держпраці в області  
(за згодою) 

 

МОЇСЕЄНКО 
Олександр Анатолійович –

головний державний інспектор відділу забезпечення 
митного контролю та митного оформлення Хмель-
ницької митниці (за згодою) 

 

ОМЕЛЯНЮК 
Олег Тимофійович –

начальник управління розвитку агропромислового 
комплексу та земельних відносин обласної державної 
адміністрації

 

СЕМЕНЮК 
Вячеслав Петрович –

заступник начальника Головного управління ДПС в 
області як відокремленого підрозділу Державної по-
даткової служби України (за згодою) 

 

СТОЙКО 
Ярослав Миколайович 

–
заступник директора філії ДП “Укрдержбудекспер-
тиза” в області (за згодою) 

 

СУЛТАН 
Ірина Володимирівна –

виконувач обов’язків начальника управління Дер-
жавної інспекції архітектури та містобудування в 
області (за згодою)

 

ФІЛІПЧУК 
Олексій Сергійович 

–
заступник директора технічного АТ “Хмельницьк-
обленерго” (за згодою) 

 

ЧЕРЕШНЯ 
Сергій Сергійович 

–
директор Хмельницького обласного центру зайня-
тості (за згодою) 

 

ШВЕЦЬ 
Катерина Володимирівна –

начальник відділу ведення водного кадастру, моні-
торингу вод та басейнової взаємодії Регіонального 
офісу водних ресурсів в області (за згодою)

 

ЮХИМЕНКО 
Максим Анатолійович –

заступник начальника відділу у справах іноземців та 
осіб без громадянства управління Державної мігра-
ційної служби України в області (за згодою)

 

ЯГОДІН 
Дмитро Михайлович –

заступник начальника відділу ринку та оцінки земель 
Головного управління Держгеокадастру в області  
(за згодою)

 
 
Заступник керівника  
апарату адміністрації       Зоряна ДАВИДЧУК 
 


