
Склад 

оперативного штабу з питань захисту прав землевласників та 

представників аграрного бізнесу   
(утворений розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 15.08.2017 № 400) 

 

Свириденко  

Юлія Анатоліївна 

перший заступник голови 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації, керівник оперативного 

штабу; 

Трейтяк Олег Миколайович начальник Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській 

області (за згодою), заступник 

керівника оперативного штабу; 

Черниш  

В’ячеслав Віталійович 

заступник начальника Управління – 

начальник відділу розгляду звернень 

та забезпечення діяльності комісії з 

питань розгляду скарг у сфері 

державної реєстрації Управління 

державної реєстрації Головного 

територіального управління юстиції у 

Чернігівській області (за згодою), 

секретар засідань оперативного 

штабу; 

Дідур 

Арсен Володимирович  

заступник голови Чернігівської 

обласної ради (за згодою); 

Ісаєнко  

Олена Іванівна 

заступник начальника управління 

врегулювання земельних відносин – 

начальника відділу контролю за 

додержанням орендних умов земель та 

водних об’єктів державної власності 

Департаменту агропромислового 

розвитку Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

Колоша  

Валерій Петрович 

депутат Чернігівської обласної ради, 

директор, ПСП «Пісківське» (за 

згодою); 

Крапивний  

Олег Вікторович 

заступник директора Департаменту 

агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації – начальник управління 

розвитку агропромислового 

виробництва та продовольчої безпеки; 



Лепська  

Надія Павлівна 

прокурор відділу прокуратури 

Чернігівської області (за згодою); 

Лось  

Дмитро Олександрович 

заступник начальника Головного 

управління Національної поліції в 

Чернігівській області (за згодою); 

Павленко  

Сергій Миколайович 

голова територіального форуму 

профспілкових організацій у 

Чернігівській області (за згодою); 

Панченко  

Олександр Григорович 

голова обласної галузевої організації 

роботодавців «Асоціація аграріїв 

Чернігівщини», директор ТОВ 

«Карма» (за згодою); 

Ткалич 

Юрій Вадимович 

директор Департаменту 

агропромислового розвитку 

Чернігівської обласної державної 

адміністрації; 

Хардіков  

В’ячеслав В’ячеславович 

заступник начальника Головного 

територіального управління юстиції з 

питань державної реєстрації – 

начальник Управління державної 

реєстрації Головного територіального 

управління юстиції у Чернігівській 

області (за згодою); 

Чіпак 

Надія Миколаївна 

начальник Головного управління 

Держгеокадастру у Чернігівській 

області (за згодою); 

Чубовський  

Сергій Миколайович 

депутат Чернігівської обласної ради, 

голова Чернігівського обласного 

союзу сільськогосподарських 

підприємств, директор ТОВ 

«Козацьке» (за згодою); 

Якуб  

Іван Миколайович 

депутат Чернігівської обласної ради, 

голова Асоціації фермерів та 

приватних землевласників 

Чернігівської області, голова 

фермерського господарства «Соната» 

(за згодою). 

 


