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СКЛАД 
обласної консультативної ради учасників 

Антитерористичної операції при облдержадміністрації 
 
 

Коломоєць 
Олег Олександрович 

депутат Запорізької міської ради, учасник 
Антитерористичної операції, голова ради 
(за згодою) 
 

Бузурний 
Сергій Семенович 

учасник Антитерористичної операції, 
заступник голови ради (за згодою) 
 

Москаленко 
Володимир Анатолійович 

депутат Запорізької міської ради, учасник 
Антитерористичної операції, секретар 
ради (за згодою) 
 
 

Члени ради: 
 

Бабанський  
Євген Володимирович 
 

уповноважений представник громадської 
організації «Організація учасників АТО і 
волонтерів м. Енергодар», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Барко 
Руслан Вікторович 
 

уповноважений представник громадської 
організації учасників бойових дій та 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Безтужев  
Денис Валерійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Товариство ветеранів АТО 
Запоріжжя», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Бондаренко  
Данило Станіславович 

громадський активіст, учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Гайдін 
Вадим Олексійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Українська асоціація 
інвалідів АТО», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Говоруха  
Микола Семенович 

уповноважений представник громадської 
організації членів родин загиблих 
учасників Антитерористичної операції 
(за згодою) 
 

Гулак  
Віктор Васильович 

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

уповноважений представник військової 
частини А2176 ВСП «Сармат», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 

 

Жаров 
Михайло Костянтинович 

уповноважений представник громадської 
організації «Ветерани війни та учасники 
АТО», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Зайченко  
Максим Леонідович 

уповноважений представник обласного 
осередку громадської організації 
«Цивільний корпус «Азов», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Зубович  
Дмитро Олександрович 

уповноважений представник громадської 
організації «Товариство ветеранів АТО 
Бердянськ», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Іванісов  
Сергій Миколайович 

учасник Антитерористичної операції, 
керівник Вільнянського районного 
центру допомоги учасникам АТО (за 
згодою) 

 

Інюшев  
Сергій Олександрович 

уповноважений представник обласного 
осередку громадської організації 
«Всеукраїнський союз ветеранів АТО», 
учасник Антитерористичної операції (за 
згодою) 
 

Капустін 
Євген Олександрович 

уповноважений представник громадської 
організації «ГОУ АТО», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Коростильов  
Юрій Олександрович 

уповноважений представник громадської 
організації «ДІЯ», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Кушнаренко  
Олег Анатолійович 

уповноважений представник громадської 
організації «Міжрайонна спілка 
учасників АТО», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Леденцов  
Ігор Олександрович 

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

Логвиненко 
Володимир Григорович 

уповноважений представник батальйону 
поліції спеціального призначення  
«Скіф», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Марінюк  
Ігор Миколайович 

уповноважений представник  
громадської організації учасників 
бойових дій «Щит», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Матвієнко  
Василь Іванович 

уповноважений представник громадської 
організації «Спілка допомоги учасникам 
АТО», керівник Центру допомоги 
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учасникам АТО Приморського району 
(за згодою) 
 

Мороко 
Валерій Васильович 

уповноважений представник громадської 
організації «Честь і гідність», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Намлієв 
Віталій Федорович 

уповноважений представник громадської 
організації «Воїнів-ветеранів 
антитерористичної операції Оріхівського 
району Запорізької області», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Ніколєнко 
Сергій Вікторович 

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

Печніков  
Олександр Васильович 

учасник Антитерористичної операції, 
громадський активіст (за згодою) 
 

Пилипенко  
Геннадій Вікторович 

уповноважений представник громадської 
організації «Спілка ветеранів АТО», 
учасник Антитерористичної операції (за 
згодою) 
 

Полончук  
Роман Петрович 

уповноважений представник військової 
частини А1978 Збройних Сил України (за 
згодою) 
 

Прокопович 
Станіслав Васильович 

громадський активіст, учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Ротко  
Віталій Миколайович 

учасник Антитерористичної операції, 
громадський активіст (за згодою) 
 

Саввон  
Вадим Миколайович 

уповноважений представник  
громадської організації «Справедливість 
Запоріжжя», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Селезньов  
Руслан Володимирович 

учасник Антитерористичної операції, 
громадський активіст (за згодою) 
 

Славний  
Сергій Володимирович 

уповноважений представник громадської 
організації «Ветерани АТО 
Пологівщини», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Стоянов 
Володимир Іванович 

уповноважений представник громадської 
організації «Учасники АТО 
Приазовського району», волонтер (за 
згодою) 
 

Таран 
Олександр Федорович 

уповноважений представник громадської 
організації «Правий Сектор», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Трофименко  
Юрій Павлович 

уповноважений представник обласного 
військового комісаріату (за згодою) 
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Ушаков  
Роман Борисович 

уповноважений представник громадської 
організації «Відродження. Життя після 
АТО», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Хімічев  
Андрій Вікторович 

уповноважений представник громадської 
організації «Запорозька рада ветеранів 
АТО», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Ходос  
Олександр Олегович 

громадський активіст, учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Хужин  
Сергій Борисович 

уповноважений представник громадської 
організації «Ветеранів і волонтерів АТО 
«Патріот», учасник Антитерористичної 
операції (за згодою) 
 

Цесельський Сергій 
Володимирович 

громадський активіст, учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Шаповалов  
Сергій Вікторович 

уповноважений представник обласного 
осередку громадської організації 
«Всеукраїнський центр допомоги 
ветеранам АТО», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Шатухо  
Михайло Олександрович 

громадський активіст, учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

Шевченко  
Віталій Іванович 

учасник Антитерористичної операції, 
громадський активіст (за згодою) 
 

Юферов 
Дмитро Володимирович 

уповноважений представник громадської 
організації «Товариство ветеранів АТО 
Якимівського району», учасник 
Антитерористичної операції (за згодою) 
 

 
 
 
 

 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації                                                  З.М. Бойко 
 


