
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Про створення комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі 
охорони атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря в 
місті Запоріжжя 

 

 

Керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про охорону атмосферного повітря», постановами Кабінету Міністрів 

України від 30.03.1998 №391 «Про затвердження Положення про державну 

систему моніторингу довкілля» та від 14.08.2019 №827 «Деякі питання 

здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря»: 

1. Створити та затвердити склад комісії з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря в місті Запоріжжя (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами виконавчого комітету ради Омельяновича Р.А. 

 

 

Міський голова        В.В.Буряк 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження міського 

голови 

_____________ № _____ 
 

 

Склад 
комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  
в місті Запоріжжя 

 
Еделєв  
Валерій Гаврилович  
 

– радник міського голови, голова комісії; 
 

Золотарьов  
Гліб Анатолійович 

– начальник управління з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради, заступник голови комісії; 
 

Члени комісії: 
 

  

Акула 
Катерина Юріївна 
 

– голова Громадської ради при виконавчому комітеті 
Запорізької міської ради (за згодою); 
 

Бессонов  
Сергій Володимирович 

– помічник генерального директора ПрАТ 
«Запоріжкокс» (за згодою); 
 

Бєлоконь  
Каріна Володимирівна 

– к.т.н., доцент кафедри прикладної екології та 
охорони праці Інженерного навчально-наукового 
інституту Запорізького національного університету 
(за згодою); 
 

Братціва 
Світлана Юріївна 

– інженер-лаборант І категорії відділу охорони 
навколишнього середовища АТ «МОТОР СІЧ» (за 
згодою); 
 

Булигіна  
Ірина Вікторівна 

– начальник науково-дослідного вимірювального 
центру з питань екології, якості продукції та 
матеріалів ПрАТ «УкрНДІОГаз» (за згодою); 
 

Вагін 
Андрій Вікторович 

– заступник генерального директора з екології  та 
охорони праці ПрАТ «Український графіт» (за 
згодою); 
 

Вєтошкіна 
Олена Ігорівна 

– начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ТОВ «Запорізький титано-магнієвий 
комбінат» (за згодою); 
 

Гаврікова 
Ольга Петрівна 
 

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

Зубко 
Ігор Владиславович 
 

– голова правління громадської організації 
«ЕкоЗапоріжжя», голова ради Коаліції громадських 
об’єднань  «Запорізька Рада Реформ» (за згодою); 

 
Іванова 
Юлія Вікторівна 

 
– 

 
начальник відділу екологічної безпеки управління з 
питань екологічної безпеки Запорізької міської 
ради; 
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Ісаєв 
Василь Миколайович 
 

– головний інженер ПрАТ «Запоріжсклофлюс»; 
 

Касілов  
Павло Вікторович  

 

– начальник відділу – старший державний інспектор 
з охорони навколишнього природного середовища 
Запорізької області відділу державного 
екологічного нагляду (контролю) атмосферного 
повітря Державної екологічної інспекції у 
Запорізькій області (за згодою); 
 

Колеров 
Олег Іванович 

– начальник відділу безпеки середовища 
життєдіяльності управління державного нагляду за 
дотриманням санітарного законодавства Головного 
управління Держпродспоживслужби в Запорізькій 
області (за згодою); 
 

Костенко 
Олександр Алімович 

– представник об’єднання громадських сил 
Запоріжжя, науковців та представників засобів 
масової інформації «ЕкоКоаліція Запоріжжя» (за 
згодою); 
 

Крамаренко  
Олеся Миколаївна 
 

– голова громадської організації «Дзиґа» (за згодою); 
 

Лапін 
Юрій Вікторович 
 

– заступник начальника управління – начальник 
відділу цивільного захисту Запорізького 
міськрайонного управління ГУ ДСНС України у 
Запорізькій області, полковник служби цивільного 
захисту (за згодою); 
 

Ліхобіцька 
Леонора Володимирівна 

– заступник Технічного директора з охорони 
навколишнього середовища АТ «Запорізький завод 
феросплавів» (за згодою); 
 

Паннік 
Анатолій Миколайович 

– начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» (за 
згодою); 
 

Пірогова 
Ірина Миколаївна 

– голова Запорізької обласної філії Всеукраїнської 
екологічної ліги (за згодою); 
 

Прасоленко 
Олег Ігорович 

– заступник начальника відділу екологічної безпеки 
управління з питань екологічної безпеки 
Запорізької міської ради; 
 

Святецький  
Олександр Владиславович 

– начальник відділу охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «ЗАПОРІЖВОГНЕТРИВ» (за 
згодою); 
 

Севальнєв  
Анатолій Іванович 

– завідувач кафедри загальної гігієни та екології 
Запорізького державного медичного університету, 
доцент (за згодою); 
 

Семірягін  
Сергій Володимирович 

– заступник генерального директора ТОВ НВП 
«ДНІПРОЕНЕРГОСТАЛЬ» (за згодою); 
 

Скуйбіда  
Олена Леонідівна 

– доцент кафедри охорони праці і навколишнього 
середовища Національного університету 
«Запорізька політехніка» (за згодою); 
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Сорокіна 
Тетяна Петрівна 

– заступник начальника Запорізького обласного 
центру з гідрометеорології (за згодою); 
 

Тараненко 
Людмила Василівна 

– технічний директор приватного науково-технічного 
підприємства «Соціум» (за згодою); 
 

Тарасов 
Денис Олегович 

– президент громадської організації «Запорізька 
правозахисна ліга «Універсал» (за згодою); 
 

Тулушєв 
Євген Олександрович 

– завідувач відділення оцінки впливу на здоров’я 
людини факторів середовища життєдіяльності 
Державної установи «Запорізький обласний 
лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я 
України» (за згодою); 
 

Хоменко 
Олег Григорович 

– голова комітету з питань екології та запобігання 
надзвичайних ситуацій Громадської ради при 
виконавчому комітеті Запорізької міської ради (за 
згодою); 
 

Черняк 
Ігор Анатолійович 

– заступник керівника служби охорони праці ПАТ 
«Запоріжсталь» (за згодою); 
 

Четвєріков 
Павло Миколайович 

– головний фахівець відділу охорони навколишнього 
природного середовища управління охорони праці, 
охорони навколишнього природного середовища, 
техногенної пожежної безпеки та цивільного 
захисту Концерну «Міські теплові мережі»; 
 

Якуш 
Лариса Сергіївна 

– керівник управління охорони навколишнього 
середовища ПрАТ «ЗАПОРІЗЬКИЙ 
АБРАЗИВНИЙ КОМБІНАТ» (за згодою) 
 

 

 
Начальник управління з питань 
екологічної безпеки міської ради          Г.А.Золотарьов 
 

 
Керуючий справами 
виконкому ради             Р.А.Омельянович 


