
                                     ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                              Розпорядження голови обласної 
                                               державної адміністрації 

                                                                     
                                              26.03.2021           № 192  

   
СКЛАД 

робочої групи з вирішення проблемних питань Національного заповідника 
«Хортиця» 

 
СТАРУХ 
Олександр Васильович 

голова Запорізької облдержадміністрації, 
голова робочої групи 

 
ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 
 
 
НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 
 
БРУТМАН 
Едуард Леонідович 
 
ШИХАНОВ 
Руслан Борисович 
 

 
перший заступник голови 
облдержадміністрації, заступник голови 
робочої групи 
 
заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 
 
заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 
 
заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови робочої групи 
 

ПИВОВАРЧИК 
Тетяна Володимирівна  
 

начальник відділу охорони культурної 
спадщини Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації,  секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

БУЛАВІНОВ 
Андрій Анатолійович 
 
 
ГАФАРОВ 
Андрій Фарманович 
 
 
ДИКОБАЄВА  
Яна Володимирівна 
 

т.в.о. директора Департаменту з питань 
цивільного захисту населення 
облдержадміністрації 
 
заступник директора Департаменту 
капітального будівництва 
облдержадміністрації 
 
перший заступник начальника Головного 
управління Держгеокадастру у Запорізькій 
області (за згодою) 
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ЄЛЬЦОВ 
Павло Вячеславович    

заступник директора департаменту – 
начальник управління державної реєстрації 
речових прав на нерухоме майно департаменту 
реєстраційних послуг Запорізької міської ради 
(за згодою) 
 

КАРПІЙ  
Сергій Євгенійович 

в.о. директора Департаменту захисту довкілля 
облдержадміністрації 
 
 

КОМПАНІЄЦЬ  
Андрій Валерійович 

заступник начальника управління – начальник 
відділу раціонального використання 
природних ресурсів Департаменту захисту 
довкілля облдержадміністрації 

 
КРАМАРЕНКО  
Валентина Олександрівна 
 
 
 
 
 
ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович 
 
 
 
МІНЯЙЛО  
Олександр Сергійович 

 
заступник начальника управління – начальник 
відділу земельних відносин управління з 
питань земельних відносин, персоналу та 
правового забезпечення Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації  
 
директор Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
 
 
начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації 
  

 
МОРОКО  
Владислав Валерійович 

 
директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій 
облдержадміністрації  

 
НИКОНЕНКО  
Анна Віталіївна 
 

 
заступник генерального директора з розвитку 
та правових питань Національного заповідника 
«Хортиця» (за згодою) 

 
ОСТАПЕНКО  
Максим Анатолійович 

 
генеральний директор Національного 
заповідника «Хортиця» (за згодою) 
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ПИЛИПІВ 
Ростислав Любомирович 

заступник директора Департаменту – 
начальник управління з питань земельних 
відносин, персоналу та правового забезпечення 
Департаменту агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

 
ЧЕРНАВІНА  
Олена Анатоліївна 

 
головний спеціаліст відділу землеустрою   
управління з питань земельних відносин 
Запорізької міської ради (за згодою) 

  
ШЕВЧЕНКО 
Григорій Валентинович 
 
 
 
ШМЕЛЬКОВ  
Андрій Юрійович 

радник голови облдержадміністрації 
патронатної служби апарату 
облдержадміністрації 
 
 
заступник директора департаменту – 
начальник управління з питань правового 
забезпечення роботи галузей міського 
господарства департаменту правового 
забезпечення Запорізької міської ради (за 
згодою) 
 

____________________________ 
 
 

 
В.о. директора Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації                                                                  Андрій ПОЛЯКОВ 

 


