
Додаток 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
від 31.01.2020 № 143/2020-р 
(у редакції розпорядження начальника 
обласної військової адміністрації 
13.06.2022 № 147/2022-р)

 

 

СКЛАД 
комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря 
у Хмельницькій зоні 

 

БІЛИК 
Володимир Якимович 

– заступник голови обласної державної адміністрації, 
голова комісії 

 

БОГДАНОВИЧ 
Ганна Вікторівна 

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

 

КЛІПАЦЬКА 
Ірина Анатоліївна 

– начальник управління економіки природокористу-
вання, планування роботи, заповідної справи, зв’яз-
ків з громадськістю, моніторингу та поводження з 
відходами Департаменту природних ресурсів та еко-
логії обласної державної адміністрації, секретар комісії

 

БАБЕНКО 
Оксана Анатоліївна 

– лікар з гігієни праці відділення моніторингу фак-
торів навколишнього середовища ДУ “Хмельниць-
кий обласний центр з контролю та профілактики 
хвороб МОЗ України” (за згодою) 

 

БАЛАНЮК 
Ігор Михайлович 

– начальник управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в області  
(за згодою)

 

ВДОВИЧЕНКО 
Людмила Василівна 

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

 

ВЕРХОТУРОВА 
Марина Василівна 

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

 

ВОЙТЮК 
Марина Валентинівна 

– заступник завідувача відділу санітарного утримання 
та екології Департаменту житлово-комунального 
господарства Кам’янець-Подільської міської ради 
(за згодою)

 

ДІДУХ 
Володимир Ігорович 

– заступник директора – начальник управління захисту 
довкілля, оцінки впливу на довкілля, використання 
природних ресурсів Департаменту природних ресур-
сів та екології обласної державної адміністрації
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ЖМУД 
Світлана Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу економіки природоко-
ристування, планування роботи та поводження з 
відходами Департаменту природних ресурсів та 
екології обласної державної адміністрації

 

ЛЕВИЦЬКИЙ 
Олександр Валентинович 

– начальник відділу охорони навколишнього середо-
вища ВП “Хмельницька атомна електростанція” ДП 
“Національна атомна енергетична компанія “Енерго-
атом” (за згодою)

 

РОЗМАЇТА 
Ольга Павлівна 

– начальник комплексної лабораторії спостережень 
за забрудненням природного середовища Хмель-
ницького обласного центру з гідрометеорології 
Державної служби України з надзвичайних ситуа-
цій (за згодою)

 

САВЧУК 
Андрій Володимирович 

– начальник відділу організації заходів цивільного 
захисту ГУ ДСНС України в області (за згодою) 

 

СИБІГА  
Наталя Миколаївна 

– заступник начальника відділу з питань екології  
Управління з питань екології та контролю за благо-
устроєм Хмельницької міської ради (за згодою)

 
 
Керівник апарату  
адміністрації              Оксана АНДРЕЙЧИК 


