
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
06.09.2021   № 599 
 

СКЛАД 
робочої групи з розробки проєкту Регіонального Плану управління 

відходами Запорізької області до 2030 року 
 

ШУСТОВ 
Володимир 
Володимирович 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 

  
КАРПІЙ 
Сергій Євгенійович 

в. о. директора Департаменту захисту довкілля 
обласної державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи 

  
ПІРОГОВА 
Ірина Миколаївна 

заступник директора Департаменту захисту довкілля 
обласної державної адміністрації, заступник голови 
робочої групи 

  
ЄЛЬЦОВ 
Євгеній Андрійович 

завідувач сектору поводження з відходами 
Департаменту захисту довкілля обласної державної 
адміністрації, секретар робочої групи 
 

 Члени робочої групи: 
 

БАСМАНОВ 
Станіслав Сергійович  
 

державний інспектор з охорони навколишнього 
природного середовища Державної екологічної 
інспекції Південного округу (Запорізька                              
та Херсонська області) (за згодою) 
 

ГАВРІКОВА 
Ольга Петрівна  
 

заступник генерального директора із впровадження 
системи управління якістю Державної установи 
«Запорізький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) 
 

ГАВЯЗ 
Лариса Миколаївна 

заступник директора департаменту - начальник 
управління доходів та фінансів галузей виробничої 
сфери Департаменту фінансів обласної державної 
адміністрації 
 

ГРАБЧИЛЄВА 
Людмила Леонідівна  
 

заступник директора департаменту – начальник 
управління економіки будівництва Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі обласної державної 
адміністрації 
 

КАРМАЗІНА 
Ірина Сергіївна 
 

заступник начальника управління – начальник 
відділу експлуатації житлового фонду та систем 
життєзабезпечення Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва обласної 
державної адміністрації 
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Продовження додатка 

 
 
 
КАРМАЗІНА 
Наталія Сергіївна 

 
 
заступник начальника управління – начальник 
відділу планування та забудови населених пунктів 
Управління містобудування та архітектури обласної 
державної адміністрації 
 

КОЛЕРОВ 
Олег Іванович 

начальник відділу безпеки середовища 
життєдіяльності Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області                      
(за згодою) 
 

МАКАРОВ 
Дмитро Олександрович  

заступник генерального директора з дослідження 
фізичних та хімічних факторів Державної установи 
«Запорізький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров’я України» (за згодою) 
 

НАЗІРОВ 
Олександр Миколайович 
 

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

СЕРДУНИЧ 
Катерина Вікторівна  
 

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

ЧУМАЧЕНКО 
Ігор Миколайович 

голова постійної комісії Запорізької обласної ради з 
питань екології, охорони надр та раціонального 
природокористування (за згодою) 
 
——————————— 

 
В. о. директора Департаменту 
захисту довкілля Запорізької 
обласної державної адміністрації                                      Сергій КАРПІЙ 


