
    ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
                         державної адміністрації 

 
                                                                          16.06.2010    №  181 

 
Склад 

постійно діючої комісії з питань розвитку Національного заповідника 
“Хортиця” 

 
Петров 
Борис Федорович 
 

голова обласної державної адміністрації, голова 
комісії 

Кальцев 
Володимир Федорович 
 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, співголова комісії 

Фукс 
Геннадій Григорович 
 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії 

Ярмощук  
Микола Анатолійович 
 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови комісії  

Малакова 
Катерина Федорівна 

начальник відділу охорони культурної спадщини 
управління культури і туризму 
облдержадміністрації, секретар комісії  
 

 Члени комісії:  
 

Алексєєв 
Олексій Олексійович 
 

в. о. директора Запорізького обласного центру 
охорони культурної спадщини (за згодою) 
 

Бабміндра  
Дмитро Іванович 
 

начальник Головного управління Держкомзему у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Гладченко  
Сергій Михайлович 
 

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів Запорізької міської ради  (за 
згодою) 
 

Карташов 
Євген Григорович 
 

Запорізький міський голова (за згодою) 
 

Калачов  
Сергій Мойсейович 
 

в.о. начальника регіонального відділення Фонду 
державного майна України по Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Калашник 
Віктор Іванович 

начальник Запорізького міського управління 
ГУМВС України в Запорізькій області (за згодою) 
 

Козирєв  
Валерій Кирилович 
 

голова обласної організації Українського 
товариства охорони пам’яток історії та культури 
(за згодою) 
 

Конарева  
Ірина Едуардівна 
 

в.о. начальника управління культури і туризму 
облдержадміністрації 

Лоцман  
Владислав Анатолійович 
 

начальник управління земельних ресурсів 
Запорізької міської ради (за згодою) 

Лукашев 
Юрій Вікторович  
 

начальник управління містобудування та   
архітектури облдержадміністрації  
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Майков 
В’ячеслав Володимирович 

начальник Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області (за згодою) 

 
Медвідь 
Сергій Миколайович 

начальник Головного фінансового управління 
облдержадміністрації  
 

Остапенко 
Максим Анатолійович 
 

генеральний директор Національного заповідника 
“Хортиця” (за згодою) 

Прудкий 
Сергій Іванович 
 

директор інституту “Запоріжцивільпроект”                 
(за згодою) 
 

Полуліх  
Мирон Семенович 
 

начальник Запорізького обласного  управління    
лісового та мисливського господарства                   
(за згодою) 
 

Серба  
Володимир Іванович 
 

начальник ГУМВС України в Запорізькій області 
(за згодою) 

Світлицький 
Анатолій Анатолійович 
 

заступник голови Запорізької обласної ради                
(за згодою) 

Слепян 
Елла Валеріївна 

начальник Головного управління економіки 
облдержадміністрації  
 

Трубін  
Віктор Павлович 

начальник Головного управління архітектури та 
містобудування Запорізької міської ради                   
(за згодою) 
 

Хоцький 
Віктор Іванович 
 
 

заступник голови Орджонікідзевської районної 
адміністрації Запорізької міської ради                   
(за згодою) 

Цвіркун 
Олег Михайлович 
 

начальник управління Держкомзему у                    
м. Запоріжжя Запорізької області (за згодою) 

Черняк 
Євген Олександрович 
 
 

депутат Запорізької міської ради, голова 
тимчасової комісії з питань Національного 
заповідника „Хортиця” (за згодою) 

Шаповалов 
Георгій Іванович 
 

директор Запорізького обласного краєзнавчого 
музею, доктор історичних наук (за згодою) 

Швець 
Дмитро Васильович 
 

голова Громадсько-політичного об’єднання „Нова 
епоха” (за згодою) 

Щербина 
Святослав Вікторович 
 

віце-президент Запорізької міської асоціації 
“Захистимо Хортицю” (за згодою) 

 
 
 
 
Заступник голови-керівник 
апарату облдержадміністрації             С.В. Лимарчук 


