
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
07.09.2021      № 607 

 
 
 
 
 

СКЛАД 
регіональної комісії з інвентаризації водних об’єктів, лісових ресурсів 

державної та комунальної власності  
 

ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

перший заступник голови Запорізької обласної 
державної адміністрації, голова комісії 

  
КАРПІЙ  
Сергій Євгенійович 

в.о. директора Департаменту захисту довкілля  
Запорізької обласної державної адміністрації, 
заступник голови комісії 

  
КОМПАНІЄЦЬ 
Андрій Валерійович 

заступник начальника управління – начальник 
відділу раціонального використання 
природних ресурсів Департаменту захисту 
довкілля Запорізької обласної державної 
адміністрації, секретар комісії 

  
Члени комісії: 

  
АНІЩЕНКО 
Тетяна Сергіївна 

заступник начальника Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції у Запорізькій області Південно-
Східного міжрегіонального управління 
Міністерства юстиції (м. Дніпро) (за згодою) 

  
ЖДАНЮК  
Валентина Володимирівна 

начальник відділу лісового господарства та 
охорони лісу Запорізького обласного 
управління лісового та мисливського 
господарства (за згодою) 

  
ЛИТВИНЕНКО  
Тетяна Анатоліївна 

завідувач сектору забезпечення повноважень з 
контролю Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення Фонду державного 
майна України по Дніпропетровській, 
Запорізькій та Кіровоградській областях (за 
згодою) 
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Продовження додатка 
 

НАЗІРОВ  
Олександр Миколайович  

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

ОНИШКО  
Олександр Вікторович 

радник голови Бердянської районної 
державної адміністрації Запорізької області 

  
ОНІЩЕНКО  
Наталія Володимирівна 

заступник начальника управління – начальник 
відділу адміністрування рентної плати та 
екологічного податку, адміністрування 
місцевих податків і зборів з юридичних осіб 
управління податкового адміністрування 
юридичних осіб Головного управління 
Державної податкової служби у Запорізькій 
області (за згодою) 

  
ПИЛИПІВ  
Ростислав Любомирович 

заступник директора Департаменту –  
начальник управління Департаменту 
агропромислового розвитку обласної 
державної адміністрації 

  
РИБАЛКО 
Інна Георгіївна 

начальник відділу водних відносин та 
басейнової взаємодії Басейнового управління 
водних ресурсів річок Приазов’я  (за згодою) 

  
СМЕТАНІНА  
Вікторія Василівна 

начальник відділу житлово-комунального 
господарства, інфраструктури та екології 
Мелітопольської районної державної 
адміністрації Запорізької області 

  
ТИМКІВ 
Олексій Миколайович 

заступник голови Василівської районної 
державної адміністрації Запорізької області 

  
ХАЛУПНИК  
Юлія Ярославівна 

начальник юридичного відділу апарату 
Запорізької районної державної адміністрації 
Запорізької області 

  
ЧУМАЧЕНКО 
Віктор Володимирович 

в.о. начальника відділу економічного та 
агропромислового розвитку і захисту довкілля 
Пологівської районної державної адміністрації 
Запорізької області 
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                                            __________________ 
 
 
В.о. директора Департаменту  
захисту довкілля облдержадміністрації                                      Сергій КАРПІЙ 

 
 
 

Продовження додатка 
 

 
ШУМАК  
Анастасія Юріївна 

головний спеціаліст відділу житлово-
комунального господарства, містобудування, 
архітектури та екології Василівської районної 
державної адміністрації Запорізької області 


