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Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
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СКЛАД 

робочої групи з розробки проєкту Регіонального плану управління 
відходами Запорізької області до 2030 року  

 
 

Бабанін 
Олександр 
Олександрович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
робочої групи 

  
Сергієнко  
Олександр Олексійович 

заступник директора Департаменту екології та 
природних ресурсів облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 

  
Кармазіна  
Ірина Сергіївна 
 

заступник начальника відділу житлової політики та 
благоустрою управління експлуатації житлового 
фонду та систем життєзабезпечення Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 
 

Веремеєнко  
Ганна Миколаївна 
 

виконувач обов’язків завідувача сектору 
поводження з відходами та охорони водних 
ресурсів управління дозвільної діяльності, оцінки 
впливу на довкілля та моніторингу Департаменту 
екології та природних ресурсів 
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
Власова  
Світлана Миколаївна 

начальник управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Гавяз  
Лариса Миколаївна 

заступник директора департаменту - начальник 
управління доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери Департаменту фінансів облдержадміністрації 

  
Геворкян  
Рімма Ашотівна 

директор комунального підприємства «Запорізький 
обласний центр охорони праці» Запорізької 
обласної ради (за згодою) 

  
Грабчилєва  
Людмила Леонідівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління економіки будівництва Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
облдержадміністрації 
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Ємел’янов  
Дмитро Володимирович 

начальник відділу – старший державний інспектор з 
охорони навколишнього природного середовища 
Запорізької області відділу державного 
екологічного нагляду (контролю) поводження з 
відходами та небезпечними хімічними речовинами 
Державної екологічної інспекції у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Колеров  
Олег Іванович 

начальник відділу безпеки середовища 
життєдіяльності управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області (за згодою) 

  
Мартаков  
Вадим Валерійович 

головний спеціаліст лікувально-профілактичного 
відділу управління реформ і розвитку медичної 
допомоги Департаменту охорони здоров’я 
облдержадміністрації 

  
Назіров  
Олександр 
Миколайович  

начальник Управління державного земельного 
кадастру Головного управління Держгеокадастру у 
Запорізькій області (за згодою) 

  
Пасько  
Олеся Анатоліївна  

заступник начальника управління – начальника 
відділу адміністративно-територіального устрою 
Управління містобудування та архітектури 
облдержадміністрації 

  
Сердунич  
Катерина Вікторівна  

головний спеціаліст відділу обробки даних 
структурних обстежень у сільському господарстві 
та статистики сільського господарства та 
навколишнього середовища Головного управління 
статистики у Запорізькій області (за згодою) 

  
Сєрякова  
Інна Анатоліївна 

перший заступник начальника Державної 
екологічної інспекції у Запорізькій області – 
перший заступник Головного державного 
інспектора з охорони навколишнього природного 
середовища Запорізької області (за згодою) 

  
Сороченко  
Олена Вікторівна 

заступник директора департаменту – начальник 
управління координації діяльності навчальних 
закладів та аналітичної, планово-економічної, 
кадрової роботи Департаменту освіти і науки 
облдержадміністрації 

  
Тулушев   
Євген Олександрович 

позаштатний викладач комунального підприємства 
«Запорізький обласний центр охорони праці» 
Запорізької обласної ради (за згодою) 

  
Уколова  
Галина Степанівна 

начальник управління обробки даних статистики 
сільського господарства та навколишнього 
середовища Головного управління статистики у 
Запорізькій області (за згодою) 

  
Чаплигін  
Євген Васильович 

начальник відділу промисловості, управління з 
питань промисловості та економічної діяльності 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 



 3

Ясинецький  
Олександр 
Вячеславович 

заступник директора департаменту – начальник 
управління розвитку рослинництва та сільської 
місцевості Департаменту агропромислового 
розвитку облдержадміністрації 

 
 

 
Директор Департаменту екології  
та природних ресурсів 
Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                            В. ГОРДІЄНКО 
 


