
 
 

ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ МІСТОБУДУВАННЯ ТА АРХІТЕКТУРИ 

 
Н А К А З 

м. Запоріжжя 
   

« 01 » грудня  2016 року              № 35-о 
 
 
Про затвердження складу  
архітектурно-містобудівної ради  
при Управлінні містобудування та  
архітектури облдержадміністрації 
 

Керуючись ст. 20 Закону України «Про регулювання містобудівної 
діяльності» та наказом Міністерства регіонального розвитку та будівництва 
України від 07.07.2011 № 108 «Про затвердження Типового положення про 
архітектурно-містобудівні ради», з метою професійного колегіального розгляду 
й обговорення містобудівних, архітектурних та інженерних рішень містобудівної 
та проектної документації, та у зв’язку із кадровими змінами, 
 
НАКАЗУЮ: 
 

1. Затвердити склад архітектурно-містобудівної ради при Управлінні 
містобудування та архітектури Запорізької обласної державної адміністрації, 
додається. 

  
2. Визнати таким, що втратив чинність наказ начальника Управління            

від 01.11.2016 № 31-о «Про затвердження складу архітектурно-містобудівної ради 
при Управлінні містобудування та архітектури облдержадміністрації».  
 

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 
 
 
 
Начальник Управління             О.М. Билим 
 
 
 
 
 



 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Наказом Управління містобудування  
та архітектури обласної державної 
адміністрації 
 
від 01.12.2016  №  35-о 
 

 
 

СКЛАД 
архітектурно-містобудівної ради при Управлінні  

містобудування та архітектури Запорізької облдержадміністрації 
 
Билим 
Олександр Миколайович 

начальник Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, головний 
архітектор області, голова ради 
 

Кармазіна  
Наталія Сергіївна 

заступник начальника Управління – начальник 
відділу планування та забудови населених 
пунктів Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, заступник 
голови ради 
 

Ковальова  
Лілія Юріївна   

головний спеціаліст відділу планування та 
забудови населених пунктів Управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, секретар ради 
 

Члени ради: 
 

Артемчук 
Валентин Васильович 

заступник директора Департаменту – начальник 
управління з питань цивільного захисту 
населення і територій Департаменту з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації (за згодою) 
 

Балицька  
Ольга Вікторівна 

директор ТОВ «АС-Проект»  
(за згодою) 
 

Бєляєва 
Оксана Вікторівна 
 

завідувач сектору державної екологічної 
експертизи Управління регулювання 
природокористування та охорони природних 
ресурсів Департаменту екології та природних 
ресурсів облдержадміністрації (за згодою) 
 

Бірюков 
Юрій Володимирович 

голова правління Запорізької обласної 
організації Національної Спілки архітекторів 
України (за згодою) 
 

Буянкова  
Людмила Миколаївна  

в.о. директора департаменту - головного 
архітектора міста, начальник відділу планування 
та забудови міста Департаменту архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради                 
(за згодою) 
 

Власова 
Світлана Миколаївна 
 

начальник управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства 
Головного управління Держпродспоживслужби 
в Запорізькій області (за згодою) 
 

Голощапов 
Євгеній Миколайович 

заступник директора ТОВ «Інститут Ефективних 
Технологій» (за згодою) 



 
 
Дятлова  
Леоніла Анатоліївна 
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начальник ІІ будівельного відділу                           
ТОВ Проектний інститут «Запорізький 
Промбудпроект» (за згодою) 
 

Живило 
Олександр Вікторович 

начальник сектору організації дорожнього руху 
та нагляду за станом доріг відділу УПД ГУНП          
у Запорізькій області (за згодою) 
 

Заруцький  
Сергій Вікторович 

начальник відділу нормативно-технічної роботи 
та   контролю   за   системами    протипожежного 
захисту та ліцензування управління   державного  
нагляду (контролю) у сфері пожежної,  
техногенної безпеки та цивільного захисту               
ГУ ДСНС України у Запорізькій області                        
(за згодою) 
 

Зозуля 
Інеса Анатоліївна 

головний спеціаліст відділу державної 
експертизи ГУ Держгеокадастру у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Кузьменко  
Олена Олексіївна  

член правління Запорізької обласної організації 
Національної Спілки архітекторів України      
(за згодою)  
 

Лукашев  
Віктор Петрович 

член правління Запорізької обласної організації 
Національної Спілки архітекторів України             
(за згодою) 
 

Лукашев  
Юрій Вікторович  

член правління Запорізької обласної організації 
Національної Спілки архітекторів України              
(за згодою) 
 

Пастарнак 
Максим Вікторович 

головний фахівець відділу інженерно-технічних 
заходів та оповіщення управління організації 
заходів цивільного захисту ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Прудкий 
Сергій Іванович 

заступник голови правління Запорізької обласної 
організації Національної Спілки архітекторів 
України (за згодою) 
 

Рєпкін 
Олександр Олександрович 

голова постійної комісії Запорізької обласної 
ради з питань будівництва, транспорту, зв’язку 
та паливно-енергетичного комплексу  
(за згодою) 
 

Рубанов  
Денис Сергійович 

старший інспектор з о/д сектору організації 
дорожнього руху та нагляду за станом доріг 
відділу УПД ГУНП у Запорізькій області                 
(за згодою) 
 

Турковський  
Петро Миколайович 
 

головний архітектор ПП «Дом» (за згодою) 
 

Федченко 
Сергій Сергійович 
 

директор ТОВ «Інститут Ефективних 
Технологій» (за згодою) 

Шаталов  
Олександр Леонідович 

директор ТОВ «Титанпроект» (за згодою) 



 
 
Швець 
Володимир Станіславович 
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голова громадської організації «Клуб 
«Ермітаж», заступник голови комітету з питань 
культури і мистецтва, туризму, козацтва, 
національностей, релігії та духовного виховання 
(за згодою) 
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Головні архітектори міст обласного значення 
(запрошуються у разі необхідності,  для розгляду об'єктів, будівництво яких 

передбачається на підвідомчій їм території) 
 

Буянкова  
Людмила Миколаївна  

в.о. директора департаменту - головного 
архітектора міста, начальник відділу планування 
та забудови міста Департаменту архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради 
 

Бесперстова 
Олена вікторівна  

в.о. начальника управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету 
Мелітопольської міської ради, головний 
архітектор міста 
 

Знахуренко 
Віра Анатоліївна 

начальник управління містобудування та 
архітектури Енергодарської міської ради, 
головний архітектор міста 
 

Кюрджиєв 
Ігор Харлампійович 

начальник відділу розвитку інфраструктури 
міста виконавчого комітету Токмацької міської 
ради, головний архітектор міста 
 

Малиновська 
Анастасія Миколаїівна 

в.о. начальника управління містобудування та 
архітектури виконавчого комітету Бердянської 
міської ради, головний архітектор міста 
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Головні архітектори міст районного значення 
(запрошуються у разі необхідності,  для розгляду об'єктів, будівництво яких 

передбачається на підвідомчій їм території) 
 

Баленко 
Юрій Олексійович 
 

начальник відділу житлово-комунального 
господарства, архітектури та містобудування, 
головний архітектор м. Пологи 
 

Бучакчийський 
Микола Іванович 
 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Приморської міської ради, головний 
архітектор 
 

Дяченко 
Інна Іванівна 
 

начальник відділу архітектури та 
містобудування виконавчого комітету 
Вільнянської міської ради, головний архітектор 
 

Остроуцька  
Олена Василівна 

начальник відділу містобудування та житлово-
комунального господарства Молочанської 
міської ради, головний архітектор 
 

Савицька 
Ольга Анатоліївна 
 

начальник відділу житлово-комунального 
господарства та архітектури виконавчого 
комітету Гуляйпільської міської ради, головний 
архітектор 
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Головні архітектори районів області 
(запрошуються у разі необхідності,  для розгляду об'єктів, будівництво яких 

передбачається на підвідомчій їм території) 
 

Гапшенко  
Олег Олександрович 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Якимівської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Губарь 
Оксана Іванівна 

начальник відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства 
Приморської райдержадміністрації, головний 
архітектор району 
 

Заяц 
Надія Гаврилівна 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Оріхівської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Здоріченко 
Андрій Володимирович 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Мелітопольської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 
 

Зенько  
Тетяна Олексіївна 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Великобілозерської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 
 

Іванов 
Віктор Костянтинович 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Приазовської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Кірпіченко 
Євген Федорович 
 

завідуючий сектору містобудування та 
архітектури Василівської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Кобзєв 
Сергій Володимирович 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Михайлівської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 
 

Мовчан  
Лариса Вікторівна 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Бердянської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Нежурко 
Юрій Миколайович 

начальник відділу містобудування, архітектури 
та розвитку інфраструктури Веселівської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 
 

Неумивака 
Ганна Олександрівна 
 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Запорізької райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 
 

Плющій  
Світлана Віталіївна 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Гуляйпільської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 



 
 
Пустовіт  
Людмила Іванівна 
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начальник відділу містобудування та 
архітектури Кам'янсько-Дніпровської 
райдержадміністрації, головний архітектор 
району 
 

Саврасова 
Оксана Володимирівна 

начальник відділу містобудування та 
архітектури Токмакцької райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Тищенко 
Ольга Петрівна 

начальник відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства 
Куйбишевської райдержадміністрації, головний 
архітектор району 
 

Солодуха 
Олександр Васильович 

начальник відділу містобудування, архітектури, 
житлово-комунального господарства та 
будівництва - головний архітектор Розівської 
районної державної адміністрації 
 
 

Сосна  
Оксана Іванівна  

начальник відділу містобудування та 
архітектури Вільнянської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

Чураєвський 
Євгеній Анатолійович 

начальник відділу містобудування, архітектури 
та житлово-комунального господарства 
Новомиколаївської райдержадміністрації, 
головний архітектор району 
 

 
 
 
Начальник Управління містобудування  
та архітектури облдержадміністрації    О.М. Билим 

 
 


