
Ресстраuiя
громадськоТ рали

при Щнiпропетровськiй обласнiй державнiй адмiнiстраuiТ

1

вАрлвА
IОрiй JIеогriдович

представник благодiйноТ
органiз.аtliТ "Благодiйrrий сРонд

"Iжа життя Щгriпро" /

И,И

ц

2

гордссв
Щенис

Олександрович

r-Iредставник громадського V
формування

з охорони громадського
поря/{ку "Сила ЩнiгIра"

1J
гриI I IEt]

Федiр Iваtrоlзич

представrIи к громадськоТ
орган iзацiТ "L{eHTp п iдr,римки

громадських i культурних
i Hi l tiати в "'I'амариск" Wц

4

ДIЛОРЕI-IКО
Аrrатолiй

Аr,rа,гоrriйович

представн и к б;rаг,од i йгrот
opt,aH iзаrliТ "lj,тtагодi й гrий фонд

"КарiTac f(ortelцьl<"

5

зимА
олена

в'ячеславiвна

пре/lсl,авl l и к громадс ь коТ
органiзачiТ

"I loBe ба.IеI{FIя"

6
КАСЬЯНОВА

Bipa BiKTopiBHa
l]редстав н и к б.ц агоzr i й н оТ

орган i зацiТ "Благод iйний фонл
"Святiс,гь }Кит,тя" //у

7

ItICJIyXII-IA
I'aHHa

О"пександtрiвr ra

представr l и к Г[ер вигtноТ
профсll iлt<овоТ оргатr iзаllii'

"f(l ri провсьI(ий регiоrrаlt ьгl ий
ltcI I,гр lrpo(lcci йl to-,l,exit i.t ttоТ

ос t] i,I,и"

8

КОЛIFIЪКО
ольга

Олександрiвна

lIpe/,lcl,aвI I и к грома/lськоТ
Сt'tilll<и "Ве7ци.It{ий l1егrr,р

ci мейl roT освir,и Сарасtзатi"

9

кошкА
!митро

Олександрович

п редlсl,авI lи к .громадськоТ
органlзацll
"20 легiоt-t"

10
КРИЖАНОВСЬКА
жанна Миколатвна

] IредставI{и к громадськоТ
органiзашiТ

"/{н i I ]ровс ьке,],оварис,гво
полi,гичtlих в'язнiв i

petlpOcoBaIJих"



1l

ltYl IPlrIl ltlt IKO
Миросllав

ОrtексаtUlроt]ич

представr{и к громадськоi
оргагr iзаrliТ "firr iпровська

гlла,гформа розвитку
професiйгtоТ освiти"

/

|2
КУРОЧКIIIЛ

Iол iя
Воlrо/lимирirзrtа

прсдс,l,авни к гIри ватного
гt i21l-tрисмсr,ва

"'l'е;rерадiоl<омпаtлiя О'Регiон"

.-t

13
кучинськиЙ
BiKTop Iгнатович

п рслс,гаtsI Iи к .гром алсько'i /
органlзацll \

"МГО Колацьке вiйсько (
Запорозьке" r -

14
литвrIков

BiKTop Леоrr,гiйович

предс,гаtsIrи к .громалськоТ \,
органlзацll

"Реабiлir,аrti йr.rий tleнTp "TI IaHc
+"

15
лук,янЕнко

роман Миколайович

представн и к ],ромадс ькоТ
органlзацll

"Стоп корупцiТ"

'о 
nN

16
MAI ItjиJIо

Ан:_tрiй Ан2lрiйович
представI l и к правлiння

благодiйного
фонi_цу "Турбота-П"

|7
MAPTIPOCOB

Армен Рудольфович

гIредставник громадського
формування з охорони.
громадського порядку l

державItого кордону
"БатальйоFIтериторiального

захисту "l1ридtti пров' я"

18

мирошник
Вадим

Анатолiйович

п редставни к IромадськоТ
органlзаLчl

"Рух Вiльна доля"

19
МИРОШНИЧЕНКО

BiKTop Iванович

п редставIr и к громадськоТ
органiзаtдiТ "Криничанська
районлIа органiзацiя BoTHiB

АТО'ОПатрiот"

20

HEHACIH
Сергiй

Анатолiйович

представник
/]Hi пропетровського обласного

представництва громадськоi
спi"гtки "Транспортний

правозахисник"
ш



2|

полrIков
Геннадiй

михайлович

гIре/tс,гаrrl Iик правлi н гlя
I,poMa/lcbt<oT орган i заl t iT

"Федераttiя козаttького
,гради 

r цi й I{oI,o бойового
мистеtI,гва "СПАС"

l

4__

22 рсзшк
Щенис Олегович

представник громадськоl
органiзаrliТ "LIac дiяти разр(з

сАдовсьItА
Людмила

Itосr,янтинiвпа

представIIи к громадськоТ
оргаtr iзацiТ "IЗ сеукраТнський
аJIьянс культур FIого розвитку

"Благосвil,"

24

сЕкl,иI\4ЕI]ко
Васиrlь

N4икоltайоI]иLI

предс,I,авI,{ и к громадськоТ
орг,аll iзаrtiТ "Об' clIHaH rlя

у,ласниtсi в A'I'O, воltоtt,герiв
Пст,риlсiвI],lи l]и"

25
сЕмЕFIчА

Iлона евгенiвгlа

представIIи к громадськоТ
оргаrriзаltiТ "Освiтнiй Lцеrrтр

"Вiдкрите знання"

26

сIгАл
Володимир

Аркадiйович

IIpe/Icl,aBIlи к громадсьtсоТ
оргаlл i заtri j' "В iйс l,KoI]o*

па,грiо,ги,l гrtлй кrrуб "Д йдар"

27

соссдко
Максим

Олександроl]ич

предсl,авI,1 и к громадськоТ
оргаrriзаrtii

"[',ltacH iс,гь llotral( усе"

28
ТАРАТУШКЛ

BiKTop Васиrтьович

IIреl(сl,авttик
/]lr i rrpor rе,гровс bI(oT об"lr ас lroT

opl,art iзаr liT "'I'оваl)исl,ва
украТrlс l,tсих ocbi l lepi в"

29
ФЕдосов

Павло Валерiйович

представник релi гiйноi
оргаrriзацiТ

"РелiгiйrIа громада мусульман
"ВiдродrкеFIня" у м. Щrriпро"

з0
ЧЕРЕДНIЧЕНКО
олег евгенiйович

предlсl,авIl и к громадськоТ
оргаrriзацiТ

"/]н i l t po-13 е,гераtt-99"

31
ЧИКОJIЬБА

Геннадiй
I\4иколайович

IIрелсl,авIl и к громадс bKol
оргаrriзаuir'

"/[итячо-юнацький w



сlIорти l]llий кJlуб "Iiapc"

представни к БлагодiйноТ
органiзаrliТ "Благодiйний фопд

"Кри;lа /{нiгrра"

tl_Iл} tbKo
Оrrексiй

l-еоргiйович

представник ЗорянськоТ
сiльськоТ благодiйгIоТ

органiзаtliТ "Зоря"
Томакiвського району

,Г{l I i l lpo гrетровс ькоТ областi

llIвАЙl(о
Серr,iй

N4икоlIайович

ll ре/lс,гаBlI и l( I,ромадськоТ
opl,ar r iзаl (iT "N4 iс1,1<и й диl,я,tо*

Iонаtlьки й,гаlttцIовалгI ьно-
спортивIIий клуб цеFIтр

розвитку "гворчостi "Артист"

l LIЕвчук
Олександр
Щмитрович

предста вгIик бл агодiйноТ
оргагr iзацiТ "Мiхtrtародrrий

благодiйrlий фоrIдд
"Максимум"

ягодкА
Олена Григорiвгrа


