
 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 13.10.2020     № 444 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з питань розробки проєкту Обласної комплексної програми 

охорони довкілля, раціонального використання природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки на 2021-2027 роки 

 
БОГОВІН 
Віталій Вікторович 

голова обласної державної адміністрації, голова 
робочої групи 

  
ТИШЕЧКО 
Віталій Володимирович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови робочої групи 

  
БУЙНИЙ 
Андрій Олександрович 

радник голови облдержадміністрації патронатної 
служби апарату облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 

  
ПУШКАРЬОВА 
Олена Юріївна 

директор Департаменту захисту довкілля 
Запорізької обласної державної адміністрації, 
секретар робочої групи 
 

Члени обласної робочої групи: 
 

БАЛЦАТ 
Сергій Іванович 
 

технічний директор АТ «ЗАлК» (за згодою) 

БЕССОНОВ  
Сергій Володимирович 
 

директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології ПрАТ «Запоріжкокс»(за згодою) 

БОЙЧУК 
Руслан Валерійович 
 

начальник юридичного управління 
ПАТ «Запоріжсталь» (за згодою) 

БРАТЦЕВА 
Світлана Юріївна 
 

інженер-лаборант І категорії відділу охорони 
навколишнього середовища (ВОНС) управління 
охорони праці навколишнього середовища 
АТ «Мотор Січ» (за згодою) 

ВАГІН 
Андрій Вікторович 
 

заступник генерального директора 
ПрАТ «Український графіт» з екології та охорони 
праці (за згодою) 

ВІТЮК 
Світлана Миколаївна 

провідний інженер із запуску виробництва 
АТ «ЗАлК» (за згодою) 
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ВЄТОШКІНА  
Олена Ігорівна 
 

начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ТОВ «ЗТМК» (за згодою) 

ГУРКОВА  
Ольга Олександрівна 
 

заступник начальника управління - начальник 
відділу якості повітря, моніторингу та дозвільної 
діяльності управління захисту довкілля 
Департаменту агропромислового розвитку 
Запорізької обласної державної адміністрації 

ЗВОНОВА 
Наталія Іванівна 

завідувач лабораторії очистки технологічних газів 
№20 ПАТ «Інститут титану» (за згодою) 

ЗУБКО 
Ігор Владиславович 
 

голова правління ГО «ЕкоЗапоріжжя» (за згодою) 

ІВАНУС  
Катерина Юріївна 
 

засновник та керівник ТОВ «РА»ПРІОРА» (за 
згодою) 

ЛІХОБІЦЬКА 
Леонора Володимирівна 
 

заступник технічного директора з охорони 
навколишнього середовища АТ «Запорізький завод 
феросплавів» (за згодою) 

ПАННІК 
Анатолій Миколайович 
 

начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «Дніпроспецсталь» (за згодою) 

РАЛИК 
Микола Омелянович 
 

представник громадської ініціативи «Запоріжжя без 
амброзії»(за згодою) 

СТОРЧАК 
Євгеній Алісович 

перший заступник генерального директора 
ПАТ «Інститут титану» (за згодою) 

ТРАЧУК 
Олександр Анатолійович 
 

начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «Запоріжсклофлюс» (за згодою) 

ХОЛІНА 
Інна Вікторівна 
 

начальник охорони навколишнього середовища 
ПАТ «Запоріжсталь» (за згодою) 

ХРИПУН  
Євгеній Іванович 
 

провідний інженер відділу охорони 
навколишнього середовища 
ПрАТ «Запоріжвогнетрив»(за згодою) 

ШКАРУПА 
Олексій Генадійович 
 
 
 
 

директор з охорони праці, промислової безпеки та 
екології ПАТ «Запоріжсталь» (за згодою) 
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ЯКУШ  
Лариса Сергіївна 
 

начальник управляння охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «Запорізький абразивний 
комбінат» (за згодою) 

ЯРМОХІНА 
Тетяна Миколаївна 

голова духовної Ради Християнських Церков 
Запорізької області (за згодою) 

 
_______________________________ 

________________________________ 
____ 
 
В.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку  
Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                  Андрій ПОЛЯКОВ 


