
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
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Склад 
оперативного штабу з ліквідації можливих наслідків пташиного грипу 

 
 
Буцанов  
Валерій Панасович 
 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
штабу 
 

Журавльов  
Володимир Анатолійович 
 

начальник головного управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації, 
заступник голови штабу 
 

Янько  
Володимир Кузьмич 

начальник управління з питань надзвичайних 
ситуацій та у справах захисту населення від 
наслідків Чорнобильської катастрофи 
облдержадміністрації, заступник голови штабу 
 

Стулова  
Валентина Василівна 

начальник управління ветеринарної медицини в 
Запорізькій області, заступник голови  штабу                      
(за згодою) 
 

Лепський  
Олексій Миколайович 

начальник головного управління МНС України в 
Запорізькій області, заступник голови штабу                     
(за згодою) 
 

Лепа  
Володимир Володимирович 

головний спеціаліст  управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації, секретар штабу 
 

Члени штабу: 
 

Гайдук 
Валерій Васильович 
 

начальник управління охорони здоров’я 
облдержадміністрації 
 

Севальнєв  
Анатолій Іванович 
 

головний державний санітарний лікар Запорізької 
обласної санітарно-епідеміологічної станції (за 
згодою) 
 

Колесніков  
Анатолій Ілліч 
 

заступник начальника головного управління 
агропромислового розвитку облдержадміністрації 
 

Медвідь  
Сергій Миколайович 
 

начальник головного фінансового управління 
облдержадміністрації 
 

Дегтяренко  
Сергій Сергійович 

заступник начальника управління ветеринарної 
медицини в Запорізькій області (за згодою) 
 



 2 
Ольховський  
Віктор Іванович 
 

в.о. начальника УМВС України в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Богун  
Сергій Володимирович 

начальник Державного управління екології та 
природних ресурсів в Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Оперативна група зі збору та обробки інформації,  
контролю за виконанням заходів: 

 
Шлея  
Володимир Володимирович 

перший заступник начальника управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації 
 

Артемчук  
Валентин Васильович 

заступник начальника управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації 
 

Шамархалов  
Віталій Володимирович 

заступник начальника головного управління МНС 
України в Запорізькій області з питань реагування 
на надзвичайні ситуації  та застосування сил (за 
згодою) 
 

Мілаєнко  
Володимир В’ячеславович 

в.о. начальника управління цивільного захисту 
головного управління МНС України в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Молчанов  
Валентин Іванович 

начальник відділу управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації 
 

Квасов  
Олександр Олександрович 

заступник начальника відділу управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації 
 

Фатьянов  
Андрій Анатолійович 

завідуючий сектором управління з питань 
надзвичайних ситуацій та у справах захисту 
населення від наслідків Чорнобильської 
катастрофи облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
 
 
Керівник апарату  
обласної державної адміністрації                                                      Р.В. Дригинич 
 


