
                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

  Розпорядження голови обласної  
                                                                   державної адміністрації 
 
       04.06.2021 № 375 
 

СКЛАД 
Координаційної ради громадських об’єднань національних меншин  

при голові Запорізької облдержадміністрації 
 

СТАРУХ 
Олександр Васильович  
 

голова облдержадміністрації, голова ради 
 

НЕКРАСОВА 
Злата Андріївна 

заступник голови облдержадміністрації, заступник 
голови ради 
 

МОРОКО 
Владислав Валерійович 

директор Департаменту культури, туризму, 
національностей та релігій облдержадміністрації, 
заступник голови ради 
 

РЯБЧЕНКО 
Валерія Ігорівна 

начальник відділу національностей та релігій 
управління міжнаціональних відносин 
Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації, секретар ради 
 

Члени ради: 
 

АКОПЯН  
Рудольф Володимирович 
 

віце-президент Спілки вірмен Запорізької області  
(за згодою) 
 

АРАБАДЖИ 
Олена Семенівна 
 

заступник голови ГО «Мелітопольське 
національно-культурне караїмське товариство 
«ДЖАМААТ» (за згодою) 
 

АХМЕРОВА 
Рахімя Сулейманівна  
 

голова ГО «Запорізький центр татарської культури 
«АЛТИН АЙ» («Золотий місяць») (за згодою)  
 

БАДАРІ 
Гіваргіс Барчамович 
 

голова ассірійської діаспори в Запорізькій області  
(за згодою)  
 

ЄГОРОВА 
Лідія Йосифівна 
 

голова громадської організації «Спілка поляків 
Запоріжжя «Полонія» (за згодою) 

ЗУРНАЧІДІ 
Наталія Дмитрівна 
 

голова Запорізького обласного грецького 
товариства «Еллада» (за згодою)  
 

КАЧЛІШВІЛІ  
Мамука Зігфрідович 
 

голова ГО «Запорізьке міське грузинське 
товариство ім.Шота Руставелі» (за згодою) 
 

КОВАЛЕНКО 
Світлана Василівна 
 

голова Запорізького грецького товариства «Геліос»  
(за згодою) 
 

КОЗЕРЯТСЬКА 
Наталія Михайлівна 

президент Запорізької обласної асоціації 
громадських національно-культурних товариств, 
голова ГО «Мелітопольське Україно – Польське 
культурно – освітнє товариство «Полонія» (за 
згодою) 
 

ЛАВРІЧЕНКО  
Тетяна Сергіївна 

голова Вільнянського польського національно-
культурного товариства «Радість» (за згодою) 
 



 
  Продовження додатка 
 

2

МАМУТОВА 
Ніяра Шевхієвна 

голова ГО «Ліга мусульманок України»                          
(за згодою) 
 

МАРГАРЯН  
Льова Сурікович 

голова СГО «Рада національних товариств»                             
м. Мелітополя (за згодою) 
 

МАКУШИНСЬКА  
Ганна Павлівна  
 

голова ГО «Товариство польської культури                            
ім. СВ.ІОАННА ПАВЛА II» (за згодою) 

МІТКОВ  
Василь Васильович  
 

голова Запорізького обласного товариства 
болгарської культури (за згодою)  
 

МЯЛО 
Павло Іванович 
 

заступник директора Департаменту - начальник 
управління міжнаціональних відносин 
Департаменту культури, туризму, національностей 
та релігій облдержадміністрації  
 

НАГАЙ  
Ірина Давидівна 

голова ГО «Бердянське міське грецьке товариство 
«Еллада» (за згодою)  
 

НОЗДРІНА  
Людмила Федорівна 
 

голова ГО «Бердянське громадське товариство з 
вивчення національно-культурної спадщини 
болгар Приазов’я ім. Мишо Хаджийського»                   
(за згодою) 
 

НОСЕНКО 
Інеса Ісаківна 
 

голова Запорізького єврейського общинного 
центру «Мазаль Тов» (за згодою)  

ПАВЛЮК  
Ольга Юріївна 
 

голова обласного товариства польської культури  
ім. А. Міцкевича (за згодою) 
 

ПАДЧЕНКО  
Олексій Васильович 
 

голова ГО «Запорізький ромський центр «Лачо 
Дром» (за згодою) 
 

САВЧЕНКО 
Лариса Іванівна 

голова ГО «Товариство болгарської історії та 
культури «Родолюбіє» (за згодою)  
 

СТАЦЕНКО 
Ганна Володимирівна 
 
СЯРОВ 
Олександр Олександрович 
 

голова ГО «Мелітопольська міська єврейська 
община» (за згодою)  
 
голова ГО «Запорізьке міське болгарське 
товариство «Відродження» (за згодою)  
 

ХАМДАНІ  
Науфаль Кадирович 
 

президент ГС «Асоціація національних меншин 
Запорізької області» (за згодою) 
  

ШЕВЧЕНКО 
Вікторія Вікторівна 

голова ГО «Запорізьке міське об'єднання німців 
«Відродження» (за згодою) 
 

________________________________ 
 
 
Директор Департаменту культури, 
туризму, національностей та релігій  
обласної державної адміністрації        Владислав МОРОКО 
 
 


