
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження  голови обласної 
державної адміністрації  
                                 
01.12.2014      №  620                                                                                                                                 
                                               

 
СКЛАД 

робочої групи з розгляду питань виділення земельних ділянок  
учасникам антитерористичної операції 

           
 
Самардак 
Григорій Вікторович 

 
перший заступник голови 
облдержадміністрації, голова робочої групи 

 
Ревуцький 
Андрій Миколайович  
 
 
Міняйло  
Олександр Сергійович 

 
директор Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 
 
начальник юридичного відділу апарату 
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

 
 
 

Члени робочої групи: 
 

  
Бондаренко 
Костянтин Георгійович 

начальник управління агропромислового 
розвитку  Приморської  
райдержадміністрації 
 

Борисенко 
Оксана Вікторівна 

начальник юридичного відділу апарату 
Кам’янсько-Дніпровської 
райдержадміністрації 
 

Буянкова 
Людмила Миколаївна 

в.о. директора Департаменту архітектури 
та містобудування Запорізької міської  
ради (за згодою) 
 

Васільєв 
Микола Юрійович 

заступник начальника відділу 
Держземагентства у Гуляйпільському 
районі (за згодою) 

 
Венецький 
Сергій Володимирович 
 

 
начальник юридичного відділу апарату 
Бердянської райдержадміністрації 

Дуденко 
Вікторія Анатоліївна 

заступник голови Великобілозерської 
райдержадміністрації 

 
Зіменко 
Олена Володимирівна 

 
головний спеціаліст-юрисконсульт 
юридичного відділу апарату  
Вільнянської райдержадміністрації 

 
Касьянко 
Сергій Миколайович 
 

 
начальник управління агропромислового 
розвитку Новомиколаївської  
райдержадміністрації 
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Клименко 
Олександр Миколайович 
 
Козаченко 
Володимир Миколайович 

 
перший заступник голови Пологівської 
райдержадміністрації 
 
завідуючий юридичним сектором 
апарату Михайлівської 
райдержадміністрації 

 
Кузьменко 
Олег Вікторович 

 
начальник відділу взаємодії з 
правоохоронними органами, оборонної 
роботи та з питань запобігання та 
виявлення корупції апарату 
облдержадміністрації                            

 
Лакейхін 
Сергій Васильович 

 
головний спеціаліст юридичного  
відділу апарату Приазовської 
райдержадміністрації 

 
Логвін 
Ірина Олексіївна 

 
головний спеціаліст юридичного 
відділу апарату Мелітопольської 
райдержадміністрації 

 
Пазуха 
Віра Олексіївна 

 
начальник юридичного відділу апарату 
Чернігівської райдержадміністрації 

 
Пальцева 
Галина Ігорівна 

 
заступник начальника відділу планування 
та забудови міста Департаменту 
архітектури та містобудування Запорізької 
міської ради (за згодою) 

  
Сидоренко 
Олександр Вікторович 

начальник управління комунальної 
власності Токмацької  міської ради 
(за згодою) 
  

Симоненко 
Юлія Іванівна 

перший заступник голови 
Куйбишевської райдержадміністрації 

 
Солопов 
Михайло Олександрович 
 
Спіцина 
Людмила Василівна 

 
перший заступник голови 
Василівської райдержадміністрації 
 
заступник начальника управління розвитку 
рослинництва та сільської місцевості -
начальник відділу розвитку сільської 
місцевості, підприємництва та охорони 
праці Департаменту агропромислового  
розвитку облдержадміністрації 

 
Старкова-Бєлікова 
Марія Миколаївна 

 
начальник юридичного відділу 
апарату Веселівської райдержадміністрації 

 
Тищенко 
Юрій Олексійович 

 
заступник голови Токмацької 
райдержадміністрації 

 
Халупник 
Юлія Ярославівна 
 
Холод 
Сергій Федорович 

 
начальник юридичного відділу апарату 
Запорізької райдержадміністрації 
 
заступник міського голови з питань  
діяльності виконавчих органів  
Енергодарської міської ради (за згодою) 
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Чабан 
Олександр Олександрович 

завідувач юридичного сектору апарату 
Якимівської райдержадміністрації 

 
Щербина 
Максим Володимирович 

 
головний спеціаліст - юрисконсульт 
управління агропромислового розвитку 
Оріхівської райдержадміністрації 

 
Філіпович 
Валерій Володимирович  
 

 
перший заступник голови Розівської 
райдержадміністрації 

Федоров 
Іван Сергійович 
 

заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів 
Мелітопольської міської ради (за згодою) 

 
 
 
Заступник керівника апарату 
обласної державної адміністрації, 
начальник оргвідділу                                                                       В.Г. Кархачов 
 
 
 
 
 
 
 


