
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
                           
  18.06.2021   №  408 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з розгляду проблемних питань реалізації проєкту                 

розміщення ТОВ «Біляївський збагачувальний комбінат» кар’єру зі 
збагачення і переробки каоліну з комплексом будівель і споруд на 

території Павлівської сільської ради Запорізького району Запорізької 
області 

 
БИЛИМ 
Олександр Миколайович 
 

начальник Управління містобудування та 
архітектури облдержадміністрації, головний 
архітектор області, голова робочої групи 
 

ПІРОГОВА 
Ірина Миколаївна 

заступник директора Департаменту захисту 
довкілля облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 
 

БАХМУТ 
Світлана Володимирівна 

заступник начальника відділу планування та 
забудови населених пунктів Управління 
містобудування та архітектури 
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

 
Члени робочої групи: 

 
БИКОВ 
Сергій Анатолійович 

помічник голови обласної державної 
адміністрації патронатної служби апарату 
облдержадміністрації 
 

БОРОВІКОВ  
Геннадій Миколайович 

представник ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» (за згодою) 
 

БРАУН 
Юрій Давидович 

директор філії ДП «Укрдержбудекспертиза» у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

БУРКОТ  
Дмитро Валерійович 
 

представник ГО «Вольтерра» (за згодою) 
 

ГАВРІКОВА  
Ольга Петрівна 

заступник директора державної установи 
«Запорізький обласний лабораторний центр 
Міністерства охорони здоров'я України» (за 
згодою) 
 

ГАНЧЕВ 
Віктор Вікторович 

представник ГО «Вольтерра» (за згодою) 
 
 

ДОНЧИК 
Тетяна Георгіївна 
 

депутат Вільнянської міської ради, голова 
постійної депутатської комісії з питань 
соціально-економічного розвитку фінансів та 
бюджету (за згодою) 
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КАРМАЗІНА 
Наталія Сергіївна  

заступник начальника управління - начальник 
відділу планування та забудови населених 
пунктів Управління містобудування та 
архітектури  облдержадміністрації 
 

КАРПІЙ  
Сергій Євгенійович 

виконувач обов’язків директора Департаменту 
захисту довкілля облдержадміністрації 
 

КЛИМЕНКО  
Анатолій Васильович  
 

Павлівський сільський голова  Запорізького 
району Запорізької області (за згодою) 
 

КОТОВА  
Олена Володимирівна 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля 
управління дозвільної діяльності та оцінки 
впливу на довкілля Департаменту захисту 
довкілля облдержадміністрації 
 

КРАВЧУН 
Олексій Степанович  

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

КРАМАРЕНКО  
Валентина Олександрівна 

заступник начальника управління - начальник 
відділу земельних відносин управління з 
питання земельних відносин, персоналу та 
правового забезпечення Департаменту 
агропромислового розвитку 
облдержадміністрації 
 

КРАЮШКІНА  
Оксана Володимирівна 

завідувач сектору по роботі з дозвільними 
документами Департаменту Державної 
архітектурно-будівельної інспекції у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

МІНЯЙЛО 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації  
 

МІНЯЙЛО  
Юлія Федорівна 

головний спеціаліст відділу санітарно – 
епідеміологічного нагляду та організації 
розслідування спалахів управління державного 
нагляду за дотриманням санітарного 
законодавства Головного управління 
Держпродспоживслужби в Запорізькій області 
(за згодою) 
 

МУСІЄНКО 
Наталія Олександрівна 
 

Вільнянський міський голова Запорізького 
району Запорізької області (за згодою) 

НЕСТЕРЕНКО 
Олена Анатоліївна 

представник ТОВ «Біляївський збагачувальний 
комбінат» (за згодою) 
 
 

ПРОКОПЕНКО  
Світлана Анатоліївна 

заступник начальника відділу гірничого нагляду 
Головного управління Держпраці у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

РИЛЬСЬКИЙ  
Олександр Федорович 

доктор біологічних наук, професор, завідувач 
кафедри загальної та прикладної екології                      
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і зоології Запорізького національного 
університету (за згодою) 
 

СЕМЕНЯК 
Максим Володимирович 

начальник відділу контролю за використанням 
та охороною земель у Бердянському, 
Приазовському, Приморському, Чернігівському 
районах та м. Бердянську Управління з 
контролю за використанням та охороною 
земель Головного управління Держгеокадастру 
у Запорізькій області (за згодою) 
 

СТОЯНОВСЬКИЙ 
Олексій В'ячеславович 

представник Науково-експертної ради                       
зі сталого розвитку Запорізького регіону                     
(за згодою) 
 

ЧУДЕСНОВА 
Світлана Іванівна 

перший заступник голови Запорізької районної 
державної адміністрації  
 

ЧУМАЧЕНКО 
Ігор Миколайович 
 

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

ЯРМОХІНА  
Тетяна Миколаївна 

представник «Екокоаліції» (за згодою) 

_____________________ 
 
 
Начальник Управління 
містобудування та архітектури 
обласної державної адміністрації, 
головний архітектор області                                              Олександр БИЛИМ 

 


