
        Склад ради 

Посада 
 

БАЧЕРІКОВА 

Лариса Олександрівна 

– фізична особа-підприємець, м. Хмельницький    

   

БЄЛЯКОВА 

Наталія Миколаївна 

– президент Хмельницької торгово-промислової  

палати  
   

БОБРОВ 

Олексій Анатолійович 

– фізична особа-підприємець, Полонський район    

   

БОРИСЮК 

Сергій Михайлович 

–  фізична особа-підприємець, Хмельницький район  

   

БРОНЧКОВСЬКИЙ 

Валерій Іванович 

– фізична особа-підприємець, Хмельницький район  

   

ВАСИЛЬЧУК 

Анатолій Якович 

– директор приватної фірми “Буд-Арт”,                   

м. Хмельницький  
   

ВОЙТКОВ  

Тарас Миколайович 

– фізична особа-підприємець, голова Ліги 

роботодавців легкої промисловості Хмельницької 

області  
   

ГАБАТЕЛЬ  

Микола Ярославович 

– фізична особа-підприємець, власник магазину 

“Майстер”, м. Волочиськ  
   

ГАНАБА 

Михайло Дмитрович 

– керівник Грицівської громадської організації 

“Альтернатива”, Шепетівський район (за згодою) 
   

ГАСЮК 

Леонтій Семенович 

– директор сільськогосподарського підприємства 

“Глорія Дей”, Кам'янець-Подільський район  
   

ГУМЕННИЙ  

Володимир Мілентійович 

– директор товариства з додатковою 

відповідальністю “Сатанівський консервний 

завод”, Городоцький район  
   

ГУМЕНЮК 

Руслан Олександрович 

– директор ТОВ “Логіка”, м. Старокостянтинів       

   

ЗАГАНЯЧ 

Валерій Миколайович 

– виконавчий директор Союзу промисловців і              

підприємців Хмельницької області  
   

ЗАГРАЙ 

Віктор Юрійович 

– голова правління громадської організації 

“Асоціація інформаційно-диспетчерських служб 

та автомобільних самозайнятих перевізників 

Хмельницької області”  
   

 

КАЛІНІН 

Михайло Іванович 

 

– 

 

фізична особа-підприємець, м. Нетішин              

   

КАЧУРОВСЬКА 

Леоніда Іванівна 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Аудиторська фірма “Стиль”,          

селище Ярмолинці  
   

КИСЕЛЬОВ 

Сергій Петрович 

– голова обласної громадської організації “Комітет 

підтримки малого і середнього підприємництва 

“Хмельницький бізнес-регіон”  
   

КОНЮШЕНКО  

Андрій Олександрович 

– директор приватного підприємства 

“Будкомплект”, м. Кам’янець-Подільський          
   

   



КРАЄВСЬКИЙ 

Володимир Миколайович 

– голова обласної організації Всеукраїнської     

профспілки працівників і підприємців торгівлі, 

громадського харчування та послуг  
   

КРИЖАНІВСЬКА 

Мирослава Олексіївна 

– фізична особа-підприємець, селище Ярмолинці  

   

МЕЛЬНИК 

Веніамін Леонідович 

– директор приватного підприємства                   

“КМ – Поділля”, Новоушицький район                
   

НЕДАШКІВСЬКИЙ 

Василь Іванович 

– фізична особа-підприємець, директор приватного 

підприємства “Валентина”, м. Славута  
   

НЕСТЕРОВА 

Галина Петрівна 

– директор приватного підприємства “Ніга Стар”, 

м. Хмельницький  
   

ОГРЕБА 

Катерина Адамівна 

– керівник фермерського господарства “Огреба 

Олександр Вікторович”, Старокостянтинівський 

район   
   

ОХРЕМОВ 

Василь Станіславович 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Ремонтно-механічний завод 

Білогір’я Еко”, Білогірський район  
   

ПАВЛЕНКО 

Ігор Петрович 

– заступник директора фермерського господарства 

“Бастіон”, Летичівський район  
   

ПОБЕРЕЖНИЙ 

Леонтій Іванович 

– голова селянського (фермерського) господарства 

“Вікторія Л”, Ярмолинецький район  
   

ПОГОРІЛЬСЬКИЙ 

Віталій Михайлович 

– директор Волочиського виробничо-комерційного 

підприємства побутового обслуговування,           

м. Волочиськ) 
   

ПОТАПОВА 

Наталія Василівна 

– фізична особа-підприємець, м. Хмельницький    

   

РАЧИНСЬКА 

Ольга Геннадіївна 

– фізична особа-підприємець, м. Кам’янець-

Подільський  
   

РОГОЗА 

Лариса Миколаївна 

– фізична особа-підприємець, м. Хмельницький  

 
   

РЯБОКОНЬ  

Олександр Іванович 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Віньковецьке 

автопідприємство Експрес”  
   

САКОВСЬКА  

Інна Павлівна 

– заступник генерального директора  товариства з 

обмеженою відповідальністю “Грасс”, 

м. Хмельницький  
   

Сергійчук  

Юрій Вікторович 

– заступник директора товариства з обмеженою 

відповідальністю “Дженуін Ло Компані”, 

м. Хмельницький  
   

ТАБАРКЕВИЧ 

Олег Михайлович 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Теофіпольсільбуд”,      

Теофіпольський район  
   

ТЕРЛЕЦЬКА 

Галина Василівна 

– президент сільськогосподарського кооперативу 

“Промінь”, Красилівський район  
   

ФЕДОРУК 

Сергій Степанович 

– генеральний директор ТОВ “Нейл”,                      

м. Хмельницький  
   



ФУРТЕЛЬ 

Богдан Миколайович 

– фізична особа-підприємець, Чемеровецький район   

   

ШЕВЧЕНКО 

Дмитро Валерійович 

– директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Діалог-Центр”, м. 

Хмельницький  
   

ШУСТЕР 

Ярослав Віталійович 

– директор приватного підприємства “Дживальдіс”, 

Новоушицький район  
   

ЮР’ЄВ 

Володимир Васильович 

– генеральний директор товариства з обмеженою 

відповідальністю “Український кристал”, м. 

Кам’янець-Подільський  
   

ЯГЛІНСЬКИЙ 

Валерій Станіславович 

– голова правління приватне акціонерне товариство 

“Деражнянський молочний завод”  
   

ЯРИНА 

Юрій Віталійович 

– фізична особа-підприємець , м. Хмельницький 

 
   

ЯЦИЩЕН  

Сергій Олегович 

– фізична особа-підприємець, м. Хмельницький   

 

 

 

      Керівництво Ради 

П.І.Б.                                                               Посада 

БЄЛЯКОВА 

Наталія Миколаївна 

– голова Регіональної ради підприємців 

Хмельницької області 
   

ПОТАПОВА  

Наталія Василівна 

– перший заступник голови Регіональної ради 

підприємців Хмельницької області 
   

САКОВСЬКА  

Інна Павлівна 

– заступник голови Регіональної ради підприємців 

Хмельницької області 

 

 

•      Секретаріат Ради 

П.І.Б                                                               Посада 

НЕСТЕРОВА  

Галина Петрівна 

– керівник секретаріату регіональної ради 

підприємців області 
   

 

 


