
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
21.09.2005     №  329 

 
 
 

Склад 
робочої групи з уточнення Генерального плану  

Національного заповідника “Хортиця” 
 
 

Зайковська 
Олена Анатоліївна 

- заступник голови облдержадміністрації, 
голова робочої групи 

 
Пригаро 
Михайло Володимирович 

- начальник управління культури і туризму 
облдержадміністрації, заступник голови 
робочої групи 

 
 

Сушко 
Костянтин Іванович 

- генеральний директор Національного 
заповідника “Хортиця”, заступник голови 
робочої групи (за згодою) 

 
Остапенко 
Максим Анатолійович 

- в. о. заступника генерального директора 
Національного заповідника “Хортиця”, 
секретар робочої групи (за згодою) 

 
Члени робочої групи 

 
Бабміндра 
Дмитро Іванович 

- начальник Запорізького обласного головного 
управління земельних ресурсів (за згодою) 

 
Брацило  
Людмила Федорівна 

- начальник відділу туризму та охорони 
культурної спадщини управління культури і 
туризму облдержадміністрації 

 
Гаврилюк 
Надія Оксентіївна 

- голова польового комітету Інституту 
Археології НАНУ (за згодою) 

 
Калмукіді 
Людмила Юріївна 

- начальник Запорізької обласної інспекції           
по охороні пам’яток історії та культури            
(за згодою) 

 
Омельченко 
Ольга Кіндратівна 

- в. о. начальника управління містобудування, 
архітектури та житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 

 
Сердюк 
Олена Михайлівна 

- директор Інституту пам’яткоохоронних 
досліджень  (за згодою) 

 
Сліпчук 
Володимир Олексійович 

- директор ДП “Запорізький науково-дослідний 
та проектний інститут землеустрою”                    
(за згодою) 

 
Трубін 
Віктор Павлович 

- начальник головного управління архітектури 
та містобудування Запорізької міської ради       
(за згодою) 
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Цвіркун 
Олег Михайлович 

- начальник управління земельних ресурсів 
Запорізької міської ради (за згодою) 

 
Шаповалов  
Георгій Іванович 

- директор Запорізького обласного краєзнавчого 
музею (за згодою) 

 
Шаталов 
Олександр Леонідович 

- директор інституту “Запоріжцивільпроект”       
(за згодою) 

 
 
 

 
Керівник апарату 
облдержадміністрації       Р.В. Дригинич 



АРКУШ ПОГОДЖЕННЯ 
проекту розпорядження голови обласної державної адміністрації 

“Про робочу групу з уточнення Генерального плану  
Національного заповідника “Хортиця” 

 
 

Проект погоджено 
Прізвище, ініціали Посада 

Підпис, дата 

 
Головко А.І. 

 
перший заступник голови 
облдержадміністрації 
 

 

Буцанов В.П. заступник голови 
облдержадміністрації 
 

 

Зайковська О.А. заступник голови 
облдержадміністрації 
 

 

Дригинич Р.В. керівник апарату 
облдержадміністрації 
 

 

Арабаджиєв Д.Ю. начальник загального відділу 
апарату облдержадміністрації 
 

 

Міняйло О.С. начальник юридичного відділу 
апарату облдержадміністрації 
 

 

   
 
 
 
 
 
 
Публікації  підлягає 
 
 
Електронна версія надана та 
відповідає текстовому оригіналу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Пояснювальна записка 

до розпорядження голови облдержадміністрації 
“Про робочу групу з уточнення Генерального плану  

Національного заповідника “Хортиця” 
 
 
 
 На виконання Указу Президента України від 29.04.2005 №732/2005 
“Про невідкладні заходи щодо розвитку Національного заповідника 
“Хортиця” та у зв’язку зі схваленням Концепції Державної програми 
розвитку Національного заповідника “Хортиця на 2006-2010 роки 
(розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.08.2005 № 373-р) є 
нагальна потреба в уточненні Генерального плану Національного 
заповідника “Хортиця”. 
 Мета розпорядження – затвердження складу робочої групи та 
створення умов для її діяльності, результатами якої мають стати висновки та 
пропозиції спеціалістів до Генерального плану. 
 
 
 
Начальник управління       М.В. Пригаро 


