
 
 
 
 

 
 

СКЛАД 
обласноїконсультативної ради учасниківАнтитерористичноїоперації 

та Операціїоб’єднаних сил 
 

Хімічев 
Андрій Вікторович 

уповноважений представник громадської 
організації  «Запорозька рада ветеранів АТО», 
голова ради (за згодою) 
 

Несмачний 
Андрій Петрович 

керівник обласного центру допомоги учасникам 
АТО, заступник голови ради (за згодою)  
 

Книш  
Тимур Станіславович 

учасник Антитерористичної операції, головний 
спеціаліст Східного міжрегіонального відділу  
Державної служби України у справах ветеранів 
війни та учасників АТО, секретар ради (за згодою) 
 

 
Члени ради: 

 
Віль  
Віталій Павлович 

уповноважений представник загальних зборів 
ветеранів Антитерористичної операції та Операції 
об’єднаних сил Великобілозерського району (за 
згодою) 
 

Власенко  
Віктор Володимирович 
 

учасник Антитерористичної операції, 
уповноважений представник Управління служби 
безпеки України в Запорізькій області (за згодою) 
 

Гелейша 
Артур Володимирович 

уповноважений представник громадської 
організації учасників російсько-української війни 
(за згодою) 
 

Говоруха  
Микола Семенович 

уповноважений представник  громадської 
організації «Запорізьке обласне об’єднання сімей 
загиблих воїнів АТО «Родина козацької звитяги» 
(за згодою) 
 

Гулак  
Віктор Васильович  

уповноважений представник громадської 
організації ветеранів АТО та волонтерів «Разом» 
(за згодою) 
 

Домбровський  
Валерій Миколайович 

уповноважений представник громадської 
організації «Спілка ветеранів АТО»  
Гуляйпільського району (за згодою) 
 

Єфіменко 
Дмитро Васильович 

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Зайченко 
Максим Леонідович 

уповноважений представник Запорізького 
об’єднання ветеранів АТО ОЗСП «АЗОВ» (за 
згодою) 
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Зубович 
Дмитро Олександрович   

уповноважений представник громадської 
організації «Товариство ветеранів АТО 
Бердянськ» (за згодою) 
 

Інюшев 
Сергій Олександрович 

уповноважений представникСоюзу ветеранів АТО 
Запорізької області (за згодою) 
 

Кієнко 
Сергій Володимирович  

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Леденцов 
Ігор Олександрович 

уповноважений представник військової частини 
3029 Національної гвардії України (за згодою) 
 

Литвинов  
Іван Григорович 

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Макєєв 
Денис Олегович 

 

уповноважений представник Запорізького 
міського об’єднання сімей загиблих учасників 
АТО (за згодою) 
 

Матвієнко  
Василь Іванович 

керівник Центру допомоги учасникам АТО при 
Приморській райдержадміністрації (за згодою) 
 

Мінаєв 
Олександр Едуардович  

уповноважений представник Бердянського 
прикордонного загону (за згодою) 
 

Мінко 
Володимир Дмитрович  

уповноважений представник  громадської 
організації «Міжрайонна спілка учасників АТО» 
(за згодою) 
 

Морозов 
ОлександрБорисович 

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Мороко  
Валерій Васильович 

уповноважений представник  громадської 
організації ветеранів АТО «Честь та гідність» (за 
згодою) 
 

Накалюжний 
Юрій Семенович 

уповноважений представник громадської 
організації «Спілка учасників АТО Чернігівського 
району Запорізької області» 
 

Намлієв 
Віталій Федорович 

уповноважений представник громадської 
організації  «Ветеранів та учасників бойових дій 
Оріхівського району» (за згодою) 
 

Ніколенко 
Сергій Вікторович  

уповноважений представник громадської 
організації  «Токмацьке об'єднання воїнів АТО» 
(за згодою) 
 

Пирог 
Михайло Юрійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Запорізька міська організація 
ветеранів АТО» (за згодою) 
 

Погорєлов Михайло 
Андрійович 

 

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 

Рєзнік 
Інна Володимирівна  

Уповноважений представник громадської 
організації «Об’єднання учасників бойових дій та 
волонтерів АТО Веселівщини» (за згодою) 
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Ридун 
Вадим Віталійович  

уповноважений представник громадської 
організації «Об’єднання учасників АТО 
«Побратим» (за згодою) 
 

Стоянов  
Валерій Іванович 

уповноважений представник Української асоціації 
інвалідів АТО (за згодою) 
 

Танченко 
Микола Михайлович 

уповноважений представник благодійного фонду 
«Патріот»(за згодою) 
 

Таран  
Олександр Федорович  

уповноважений представник відкритого 
підрозділу громадської організації «Правий 
сектор» в Запорізькій області (за згодою) 
 

Трофименко 
Юрій Павлович 

уповноважений представник обласного 
військового комісаріату (за згодою) 
 

Угрюмов 
Сергій Леонідович 

уповноважений представник Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Фомін  
Микола  Вікторович 

учасник Антитерористичної операції, громадський 
активіст (за згодою) 
 

Щербань  
Сергій Анатолійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Ветерани Антитерористичної операції 
«Патріот» Більмацького району»(за згодою) 
 

Юферов 
Дмитро Володимирович  

уповноважений представник громадської 
організації «Товариство ветеранів АТО, Якимівка» 
(за згодою) 

 
 
Керівник апарату                                                    З. БОЙКО 


