
        ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
        Розпорядження голови обласної 
        державної адміністрації 
 
        04.09.2018                  № 468 
 
 

СКЛАД 
спільної міжвідомчої робочої групи для проведення інвентаризації ставків, 

водосховищ та гідротехнічних споруд, оцінки ефективності їх існування 
 

Бабанін 
Олександр Олександрович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 

  
Соболь  
Олег Станіславович 

заступник директора – начальник управління 
Департаменту екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації, заступник 
голови робочої групи 

  
Розовенко  
Ірина Валентинівна 

завідувач сектору охорони водних ресурсів 
Департаменту екології та природних ресурсів 
обласної державної адміністрації, секретар 
робочої групи 

  
Члени робочої групи: 

 
Албул  
Ольга Миколаївна 

землевпорядник Мордвинівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Безклубов  
Геннадій Геннадійович 

головний спеціаліст відділу містобудування, 
архітектури та земельних відносин апарату 
Чернігівської селищної ради (за згодою) 

  
Браславська  
Наталія Миколаївна 

землевпорядник Новенської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Весніна  
Лідія Іванівна 

начальник відділу водних ресурсів 
Мелітопольського міжрайонного управління 
водного господарства (за згодою) 

  
Войтко 
Анатолій Анатолійович 

начальник відділу комунальної власності та 
земельних відносин Остриківської сільської ради 
Токмацького району (за згодою) 

  
Гайдаєнко 
Дмитро Олександрович 

головний спеціаліст відділу управління 
об’єктами спільної власності територіальних 
громад району виконавчого апарату 
Мелітопольської районної ради (за згодою) 

  
Гаркуша 
Олена Валеріївна 

спеціаліст ІІ категорії, землевпорядник 
Долинської сільської ради Токмацького району  
(за згодою) 

  
Гогунська 
Галина Ярославівна 

землевпорядник Молочанської міської ради 
Токмацького району (за згодою) 

  
Головко  
Олег Павлович 

начальник відділу водокористування 
Придніпровського міжрайонного управління 
водного господарства (за згодою) 
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Гриценко 
Світлана Вікторівна 

землевпорядник Промінівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Громико 
Олексій Сергійович 

начальник відділу з благоустрою та екології 
виконавчого комітету Мелітопольської міської 
ради (за згодою) 

  
Данілова 
Ольга Павлівна 

спеціаліст ІІ категорії з земельних питань 
Кіровської сільської ради Токмацького району 
(за згодою) 

  
Дуда 
Анастасія Віталіївна 

землевпорядник Терпіннівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Єльцов 
Євгеній Андрійович 

в.о. начальника відділу державного екологічного 
нагляду (контролю) земельних ресурсів та надр 
Державної екологічної інспекції у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Єфіменко  
Ельдар Арифович 

спеціаліст ІІ категорії з земельних питань 
Жовтневої сільської ради Токмацького району 
(за згодою) 

  
Житарюк  
Сергій Олександрович 

заступник Чернігівського селищного голови з 
питань діяльності виконавчих органів влади (за 
згодою) 

  
Здоренко 
Олена Анатоліївна 

землевпорядник Новобогданівської сільської 
ради об’єднаної територіальної громади 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Ільїн  
Юрій Валентинович 

заступник начальника відділу державного 
екологічного нагляду (контролю) за 
поводженням з відходами та небезпечними 
хімічними речовинами Державної екологічної 
інспекції у Запорізькій області (за згодою) 

  
Клименко  
Вікторія Павлівна 

спеціаліст ІІ категорії з земельних питань 
Новомиколаївської  сільської ради Токмацького 
району (за згодою) 

  
Комарова  
Елла Олексіївна  

спеціаліст ІІ категорії з земельних питань 
Балківської сільської ради Токмацького району 
(за згодою) 

  
Кравченко  
Євгенія Олександрівна 

головний спеціаліст відділу іхтіології та 
регулювання рибальства Управління Державного 
агентства рибного господарства у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Макаренко 
Валентина Іванівна 

заступник начальника відділу державного 
екологічного нагляду (контролю) водних 
ресурсів Державної екологічної інспекції у 
Запорізькій області (за згодою) 

  
Малахова 
Яна Володимирівна 

директор КП «Комунальна власність» 
Мелітопольської міської ради (за згодою) 
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Марусова  
Галина Петрівна 

землевпорядник Мирненської об’єднаної 
територіальної громади Мелітопольського 
району (за згодою) 

  
Мафтуляк 
Василь Петрович 

голова Токмацької районної ради (за згодою) 

  
Неділько 
Тетяна Олександрівна 

землевпорядник Новомиколаївської сільської 
ради Мелітопольського району (за згодою) 

  
Овчаренко 
Ігор Леонідович 

землевпорядник Вознесенської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Пейчев 
Павло Іванович 

голова Світлодолинської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Попюк  
Василь Михайлович 

перший заступник голови Чернігівської 
райдержадміністрації (за згодою) 

  
Савченко  
Кристина Сергіївна 

спеціаліст ІІ категорії (землевпорядник) 
Виноградненської сільської ради Токмацького 
району (за згодою) 

  
Селіверстов  
Микола Ігорович 

землевпорядник Семенівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Сидоренко 
Олександр Вікторович 

начальник управління комунальної власності 
Токмацької міської ради (за згодою) 

  
Сметаніна 
Вікторія Василівна 

головний спеціаліст, еколог відділу 
економічного розвитку, торгівлі, з питань 
житлово-комунального господарства та 
будівництва Мелітопольської 
райдержадміністрації  

  
Тищенко 
Оксана Пламенова 

головний спеціаліст відділу іхтіології та 
регулювання рибальства Управління Державного 
агентства рибного господарства у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Філіппова  
Світлана Григорівна 
 

спеціаліст з питань регулювання земельних 
відносин Костянтинівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Хищенко 
Олександр Володимирович 

голова Мордвинівської сільської ради 
Мелітопольського району (за згодою) 

  
Щербина 
Катерина Петрівна 

в.о. начальника відділу агропромислового 
розвитку Токмацької райдержадміністрації (за 
згодою) 

 
 
Керівник апарату         З. БОЙКО 


