
 
 
 
 

 
 

СКЛАД 
обласної робочої групи  для здійснення оцінки дотримання законодавства 
під час розроблення та затвердження містобудівної документації 
«Детальний план території для розміщення ТОВ «Біляївський 
збагачувальний комбінат» кар’єру зі збагачення і переробки каоліну з 
комплексом будівель і споруд на території Павлівської сільської ради 
Вільнянського району Запорізької області, за межами населеного пункту» 

 
Бойко  
Зінаїда Михайлівна 

керівник апарату Запорізької обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 
 

Билим  
Олександр Миколайович 

начальник Управління містобудування та 
архітектури Запорізької обласної державної 
адміністрації, головний архітектор області, 
заступник голови робочої групи  
 

Домашев 
Юрій Миколайович 

головний спеціаліст – юрисконсульт відділу 
планування та забудови населених пунктів 
Управління містобудування та архітектури 
Запорізької обласної державної адміністрації, 
секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Авраменко 
Анатолій Всеволодович 
 
Бєляєва 
Оксана Вікторівна 
 
 
 
 
 
Боровіков 
Геннадій Миколайович 
 
Буркот 
Дмитро Валерійович 
 
Вотінцев 
Олександр Володимирович 
 
Вайновський 
Євгеній Олександрович 
 
Зіменко 
Олена Володимирівна 
 
 
 

консультант з планування та забудови територій 
ПП «Опал» 
 
заступник начальника відділу оцінку впливу на 
довкілля та моніторингу управління дозвільної 
діяльності, оцінки впливу на довкілля та 
моніторингу Департаменту екології та природних 
ресурсів Запорізької обласної державної 
адміністрації  
 
представник ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» (за згодою) 
 
член громадської організації «Вольтерра»            
(за згодою) 
 
засновник ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» (за згодою) 
член громадської організації «Вольтерра»                    
(за згодою) 
 
начальник юридичного відділу Вільнянської 
районної державної адміністрації 
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Кармазіна  
Наталія Сергіївна 
 
 
 
Кононенко 
Роман Валентинович 
 

заступник начальника управління – начальник 
відділу планування та забудови населених пунктів 
Управління містобудування та архітектури 
Запорізької обласної державної адміністрації 
 
голова громадської організації «Вольтерра»                     
(за згодою) 

Міняйло 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 
Запорізької обласної державної адміністрації 

 
Нестеренко 
Олена Анатоліївна 
 
Плетень 
Тетяна Вікторівна 
 
Поляков 
Андрій Вікторович 
 

 
представник ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» (за згодою) 
 
депутат Вільнянської районної ради (за згодою) 
 
 
директор Департаменту агропромислового 
розвитку Запорізької обласної державної 
адміністрації 
 

Сосна 
Оксана Іванівна 

начальник відділу містобудування, архітектури та 
житлово-комунального господарства – головний 
архітектор району Вільнянської районної 
державної адміністрації 
 

  
  
  

 
 
Керівник апарату                                                         З. БОЙКО 


