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Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації  
05.11.2021 № 748 
 

 
СКЛАД 

комісії з питання розробки механізмів щодо відселення мешканців  
з житлових будинків, розташованих на о. Хортиця на ділянці для 

будівництва автотранспортної магістралі через р. Дніпро  

БРУТМАН 
Едуард Леонідович 

заступник голови Запорізької 
облдержадміністрації, голова комісії 

  
КАРМАЗІНА 
Ірина Сергіївна 

заступник начальника управління – начальник 
відділу житлової політики та благоустрою 
управління експлуатації житлового фонду та 
систем життєзабезпечення Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації, секретар 
комісії 

  

Члени комісії: 
  
БЕНЗА  
Катерина Сергіївна 

головний спеціаліст – юрисконсульт відділу 
дорожнього господарства управління розвитку 
інфраструктури та будівництва Департаменту 
житлово-комунального господарства та 
будівництва облдержадміністрації 

  
БУКА 
Руслан Олексійович 

начальник управління з експлуатації                               
КП «Водоканал» (за згодою) 

  
ВЛАСЮК  
Олександр Олександрович 

перший заступник Запорізького міського голови 
з питань діяльності виконавчих органів ради (за 
згодою) 

  
ГАЛИЧ 
Олег Анатолійович 

начальник Служби автомобільних доріг у 
Запорізькій області (за згодою) 

  
ГОРБАНЬ 
Олександр Вікторович 

заступник начальника Служби автомобільних 
доріг у Запорізькій області з розвитку доріг (за 
згодою) 

  
КАБАНОВ  
Дмитро Ігоревич 
 

заступник директора департаменту - начальник 
управління розвитку інфраструктури та 
будівництва Департаменту житлово-
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації 
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 Продовження додатка 
  
КРАСОВСЬКИЙ 
Олександр Степанович 

технічний директор ПАТ «Запоріжжяобленерго» 
(за згодою) 

  
КРАМАРЕНКО 
Валентина Олександрівна 

заступник начальника управління - начальник 
відділу земельних відносин управління з питань 
земельних відносин Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 

  
ІЛЬЯШЕНКО 
Сергій Іванович 

директор Запорізьких міських електричних 
мереж ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 

  
ЛИТВИНЕНКО 
Віталій Анатолійович 

директор Департаменту житлово-комунального 
господарства та будівництва 
облдержадміністрації 

  
МІНЯЙЛО 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації 

  
ОСТАПЕНКО 
Максим Анатолійович 

в.о. генерального директора Національного 
заповідника «ХОРТИЦЯ» (за згодою) 

  
ПИЛИПІВ 
Ростислав Любомирович 
 

заступник директора Департаменту 
агропромислового розвитку - начальник 
управління з питань земельних відносин 
Департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації  

  
ПШЕЦЬ 
Олександр Вікторович 

адвокат ПП Юридичний центр «Феміда» (за 
згодою) 

  
РАБОТЯГОВА  
Олена Василівна 

провідний інженер-землевпорядник Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій області (за 
згодою) 

  
   
 
 
 
В.о. директора департаменту-начальник  
управління розвитку інфраструктури та  
будівництва Департаменту житлово- 
комунального господарства та будівництва 
облдержадміністрації                                                             Дмитро КАБАНОВ 


