
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
02.06.2022    № 254 

 
 

СКЛАД  
міжвідомчої комісії щодо вивчення ситуації на хімічно небезпечних 

промислових підприємствах області 
 
 

ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова міжвідомчої комісії 

 
ЧАПЛИГІН 
Євген Васильович 

 
начальник Управління стратегічних галузей 
виробництва облдержадміністрації, заступник 
голови міжвідомчої комісії 

 
СЄРОШТАНОВА 
Дар’я Сергіївна 

 
головний спеціаліст відділу промисловості 
Управління стратегічних галузей виробництва 
облдержадміністрації, секретар міжвідомчої 
комісії 

 
Члени комісії: 

 
БОЛЮТА 
Олександр Сергійович 
 
 
 
КАРПІЙ 
Сергій Євгенійович 
 
ЛИСЕЧКО 
Ольга Вікторівна 
 
 
МАЧИГОВА 
Вікторія Вікторівна 
 
 
 
 
 
 

заступник начальника відділу Управління 
превентивної діяльності Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області (за 
згодою) 
 
в.о. директора Департаменту захисту довкілля 
облдержадміністрації 
 
заступник начальника Управління - начальник 
відділу промисловості Управління стратегічних 
галузей виробництва облдержадміністрації 
 
головний спеціаліст відділу приватизації та 
управління корпоративними правами 
Управління забезпечення реалізації 
повноважень у Запорізькій області 
Регіонального відділення ФДМУ по 
Дніпропетровській, Запорізькій та 
Кіровоградській областях (за згодою) 
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ПОЛЯКОВА 
Ірина Борисівна 
 
 
 
 
 
 
CЄРЯКОВА 
Інна Анатоліївна 
 
 
 
 
 
 
 
 
СКРИПНИКОВ 
Ігор Вікторович 
 
СНІГУРОВ 
Дмитро Костянтинович 
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Продовження додатка 

 
заступник начальника управління - начальник 
відділу нагляду на об’єктах підвищеної 
небезпеки, у котлонагляді та підйомних 
спорудах управління нагляду в промисловості і 
на об’єктах підвищеної небезпеки Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (за 
згодою) 
 
начальник Управління державного екологічного 
нагляду (контролю) природних ресурсів та 
промислового забруднення Запорізької області 
Державної екологічної інспекції Південного 
округу (Запорізька та Херсонська області) - 
старший державний інспектор з охорони 
навколишнього природного середовища 
Південного округу (Запорізька та Херсонська 
області) (за згодою) 
 
співробітник Управління Служби безпеки 
України в Запорізькій області (за згодою) 
 
начальник відділу моніторингу надзвичайних 
ситуацій та організації заходів попередження 
виникнення надзвичайних ситуацій 
Департаменту з питань цивільного захисту 
населення Запорізької облдержадміністрації 

 
СОЛОВЙОВ  
Євгеній Олександрович 
 
 
 
 
ТКАЧЕНКО 
Сергій Миколайович 

начальник відділу техногенної безпеки 
управління запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області (за згодою) 
 
начальник відділу інженерно-технічних заходів 
та оповіщення управління організації заходів 
цивільного захисту Головного управління 
Державної служби України з надзвичайних 
ситуацій у Запорізькій області (за згодою) 
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Продовження додатка 
 

ШУМЕЛЬНИЙ  
Сергій Вадимович 

головний інспектор відділу техногенної безпеки 
управління запобігання надзвичайним ситуаціям 
Головного управління Державної служби 
України з надзвичайних ситуацій у Запорізькій 
області (за згодою) 

_________________________ 
 
 
Начальник Управління  
стратегічних галузей  
виробництва облдержадміністрації                                              Євген ЧАПЛИГІН 


