
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
   22.07.2020    № 310 
 

СКЛАД  
міжвідомчої комісії зі сприяння вирішенню проблемних питань  

ЗДП «Кремнійполімер» 
 
 

ТИШЕЧКО 
Віталій Володимирович 
 

заступник голови облдержадміністрації 
(стажування), голова міжвідомчої комісії 

ДУДНІКОВ 
Олег Вікторович 

начальник відділу промисловості управління з 
питань промисловості та економічної діяльності 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації, 
заступник голови міжвідомчої комісії 
 

Члени комісії: 
 

АРТЕМЧУК 
Валентин Васильович 

заступник директора Департаменту  – начальник 
управління Департаменту з питань цивільного 
захисту населення облдержадміністрації 
 

ЄМЕЛ’ЯНОВ  
Дмитро Володимирович 

начальник відділу-старший державний 
інспектор відділу державного екологічного 
нагляду (контролю) поводження з відходами та 
небезпечними хімічними речовинами Державної 
екологічної інспекції у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

ЗАКАЛЬСЬКИЙ 
Віктор Олександрович 

начальник управління з питань попередження 
надзвичайних ситуацій та цивільного захисту 
населення Запорізької міської ради (за згодою) 
 

КОЗЛОВ 
Всеволод Володимирович 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
нормативно-правової роботи юридичного 
управління апарату облдержадміністрації 
 

КОЛЕРОВ  
Олег Іванович 

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

 
 

ЛИСЕЧКО  
Ольга Вікторівна 

заступник директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 
 

МЄШКОВ  
Костянтин Валерійович 

заступник начальника відділу запобігання 
надзвичайним ситуаціям Запорізького 
міськрайонного управління Головного 
управління Державної служби України з 
надзвичайних ситуацій у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

НАЗАРОВ 
Олександр Георгійович 

заступник начальника Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області із запобігання 
надзвичайним ситуаціям (за згодою) 
 

ОВСЯНИКОВ  
Денис Сергійович 

співробітник Управління Служби безпеки 
України в Запорізькій області (за згодою) 
 

ПОЛЯКОВА  
Ірина Борисівна 

заступник начальника управління-начальник 
відділу нагляду об’єктів підвищеної небезпеки 
Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

СІРИЙ 
Дмитро Вікторович 

депутат Запорізької міської ради (за згодою) 
 

СЛАБИШЕВ 
Євген Олександрович 

начальник відділу охорони публічного порядку, 
масових та охоронних заходів Управління 
превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області (за 
згодою) 
 

СОЛОВЙОВ  
Євгеній Олександрович 

начальник відділу техногенної безпеки 
управління запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

СТАРІЧЕНКО 
Віктор Михайлович 

державний інспектор з енергетичного нагляду 
Управління Державної інспекції енергетичного 
нагляду України у Запорізькій області (за 
згодою) 
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  Продовження додатка 

 
 

СУЛІМА  
Володимир Миколайович 

виконувач обов’язків директора  
ЗДП «Кремнійполімер» (за згодою) 
 

ШАРКОВ 
Констянтин Михайлович 

начальник управління з виробництва  
КП «Водоканал» (за згодою) 
 

ШУМЕЛЬНИЙ  
Сергій Вадимович 

головний інспектор відділу техногенної безпеки 
управління запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області (за згодою) 
    

 
 
В.о. директора Департаменту 
промисловості та розвитку  
інфраструктури облдержадміністрації  Ольга ЛИСЕЧКО 


