
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
протоколом засідання Керуючого 
комітету з формування проекту 
Стратегії розвитку Дніпропетровської 
області на період до 2027 року від 25 
квітня 2019 року 

 
СПИСОК  

експертної групи “ЕКОЛОГІЧНА ТА ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА” 
ПІБ Посада Місце роботи 

КЕРІВНИК ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
КОРОТКИЙ 
Євген Петрович 

Головний спеціаліст 
відділу промисловості 
управління 
промисловості, 
державної власності та 
публічних закупівель 

Департамент економічного 
розвитку 
облдержадміністрації 

ЧЛЕНИ ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ 
АНДРУХІВ А.В. Начальник відділу 

житлово–комунального 
господарства, 
благоустрою та 
інфраструктури  

Царичанська селищна рада 
(Царичанський район) 

БЕРЕЗНІЙ  
Костянтин Іванович 

Заступник голови  Софіївська районна 
державна адміністрація 

БОКАРЄВА  
Юлія Сергіївна  

Начальник відділу 
екології  

ДТЕК Криворізька ТЕС 
(Апостолівський район) 

БУБИР  
Тетяна Анатоліївна 

Начальник загального 
відділу  

Юр’ївська районна рада 

БУСУРУЛОВ 
Євгеній 
Олександрович 

Голова  Обласна організація 
профспілки працівників 
енергетики та 
електротехнічної 
промисловості 

ВОЛКОВ 
Василь Іванович 

Начальник  Управління Державного 
агентства рибного 
господарства у 
Дніпропетровській області 

ВОРОЖКО  
Яна Олексіївна 

Начальник управління 
житлово-комунального 
господарства, 
капітального 
будівництва, 
комунальної власності 
та регулювання 
земельних відносин  

Виконавчий комітет 
Жовтоводської міської 
ради 



 

 

ГВОЗДЬОВ  
Анатолій 
Георгійович 

Заступник директора  КП “Зеленодольський 
водоканал” 
(Апостолівський район) 

ГЛАДКА  
Олена  Миколаївна  

Радниця з питань 
муніципальних послуг  

Дніпропетровський 
відокремлений підрозділ 
установи “Центр розвитку 
місцевого самоврядування” 

ГНІПЕНКО  
Денис 
Володимирович 

Депутат, директор КП 
“Іларіонівський 
комунгосп” 

Іларіонівська селищна рада 
(Синельниківський район) 

ГРАЧОВА 
Яна Олегівна 

Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства та 
інфраструктури   

Петропавлівська районна 
державна адміністрація 

ГРЕНДАЧ  
Павло 
Володимирович 

Координатор по м. 
Тернівка  

Громадська організація 
“Батарейки, здавайтеся” 
(Тернівська міська рада) 

ГРИЦАН 
Юрій Іванович  

Проректор з наукової 
роботи, професор 
кафедри екології та 
охорони навколишнього 
середовища, голова 
Дніпропетровської 
обласної організації 
Всеукраїнської 
екологічної ліги,  
д.б.н., академік УЕАН 

Дніпропетровський 
державний аграрно-
економічний університет 

ДЕМИДЕНКО  
Анна Сергіївна 

Завідувач сектора 
екологічного 
моніторингу відділу 
екологічного контролю 
управління комунальної 
екології департаменту 
екологічної політики  

Виконавчий комітет 
Дніпровської міської ради 

ДОНЕНКО  
Євгенія Анатоліївна 

Головний спеціаліст 
відділу архітектури, 
містобудування, 
екології, житлово-
комунального 
господарства, 
комунальної власності  

Раївська сільська рада 
(Синельниківський район) 

ДУБРОВСЬКИЙ 
Вячеслав 
Володимирович 

Головний спеціаліст 
відділу містобудування, 
архітектури та житлово-
комунального 
господарства  

Солонянська районна 
державна адміністрація 



 

 

ЄРОХІН  
Микола 
Миколайович 

Керівник  ГО “Мій рідний край” 
(Синельниківський район) 

ЄРЬОМІН  
Олександр Олегович 

Завідувач кафедри 
екології, теплотехніки та 
охорони праці  

Національна металургійна 
академія України 

ЗІМЕНОК  
Людмила Кузьмівна 

Вчитель біології і 
географії  

КЗО “Роздорської СЗШ” 
Роздорська сільська рада 
(Синельниківський район) 

ІВАХНО 
Анатолій Юрійович 

Депутат, голова 
постійної комісії 
обласної ради з питань 
екології та 
енергозбереження 

Дніпропетровська обласна 
рада 

ІЛЬЧЕНКО 
Володимир 
Григорович 

Начальник відділу 
іхтіології та 
регулювання рибальства  

Управління Державного 
агентства рибного 
господарства у 
Дніпропетровській області 

ІСАЄВ 
Олег Рудольфович 

Заступник голови 
обласної ради по 
виконавчому апарату – 
начальник управління 
екології, 
енергозбереження та 
інвестицій 

Дніпропетровська обласна 
рада 

КОЗЛОВА  
Ірина Анатоліївна 

Заступник директора 
департаменту 
екологічної політики – 
начальник управління 
комунальної екології  

Виконавчий комітет 
Дніпровської міської ради 

КОРНІЄНКО 
Ольга Петрівна 

Виконуючий обов’язки  
начальника відділу 
агропромислового 
розвитку  

Петропавлівська районна 
державна адміністрація 

КОРНІЄНКО  
Аліна Анатоліївна 

Начальник відділу АПК, 
земельних відносин та 
екології  

Славгородська селищна 
рада (Синельниківський 
район) 

КОТУНОВА 
Оксана 
Олександрівна 

Заступник начальника 
відділу 
енергозбереження та 
енергозберігаючих 
технологій  

Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради 

КОЧЕТКОВА  
Олена Борисівна 

Головний спеціаліст 
аграрного управління  

Синельниківська районна 
державна адміністрація 



 

 

КРЕМІНЬ  
Володимир 
Андрійович 

Заступник начальника 
управління, начальник 
відділу 
природоохоронних 
програм та екобезпеки 
управління екології та 
природних ресурсів  

Виконавчий комітет 
Кам᾿янської міської ради 

КУРЯЧЕНКО 
Тетяна Миколаївна 

Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу матеріально-
технічного забезпечення 
та інформування 
населення  

Управління цивільного 
захисту 
облдержадміністрації 

КУЧЕРЯВЕНКО  
Сергій 
Володимирович 

Віце-президент  Дніпропетровська торгово-
промислова палата 

ЛЕВКОВСЬКА  
Людмила 
Михайлівна 

Головний спеціаліст з 
питань цивільного 
захисту відділу 
будівництва, власності 
та інфраструктури  

Юр’ївська селищна рада 
(Юр’ївський район) 

МАЗНИЙ  
Юрій 
Володимирович 

Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
транспорту та 
благоустрою  

Апостолівська міська рада 
(Апостолівський район) 

МАТВІЙ 
Ігор Петрович 

Голова  Громадська екологічна рад 
при облдержадміністрації, 
представник громадської 
організації “Молодіжна 
екологічна ліга 
Придніпров᾿я” 

НАЛИВАЙКО 
Роман Валерійович 

Виконуючий обов’язки 
начальника відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  

Петриківська районна 
державна адміністрація 

ОСТРУХ 
Сергій Федорович 

Заступник начальника 
управління – начальник 
відділу захисту 
населення і територій 

Управління цивільного 
захисту 
облдержадміністрації 

ОХОТНІКОВА  
Світлана Андріївна 

Начальник управління 
екології  

Виконавчий комітет 
Криворізької міської ради 



 

 

ПАВЛИЧЕНКО 
Артем 
Володимирович 

Завідувач кафедри 
екології та технологій 
захисту навколишнього 
середовища  

Національний технічний 
університет “Дніпровська 
політехніка” 

ПЕТРОВ  
Сергій Григорович 

Начальник відділу 
надзвичайних ситуацій, 
громадської безпеки, 
оборони, мобілізаційної 
роботи та взаємодії з 
правоохоронними 
органами   

Апостолівська міська рада 
(Апостолівський район) 

ПІКАЛОВ 
Сергій 
Олександрович 

Начальник відділу 
контролю в аграрній 
галузі, екології та 
природокористування  

Східний офіс 
Держаудитслужби 

ПРИХОДЬКО  
Артем Юрійович 

Спеціаліст з 
комунальних питань  

Грушівська сільська рада 
(Апостолівський район) 

ПРОКОПЕНКО  
Лариса Федорівна 

Заступник голови  Широківська районна 
державна адміністрація 

ПУЗІНО 
Сергій Іванович 

Заступник голови  Верхньоднпровська 
районна державна 
адміністрація 

РУДЕНКО 
Сергій Васильович 

Заступник голови  П᾿ятихатський районна 
державна адміністрація 

САЛІЖЕНКО 
Людмила 
Миколаївна 

Консультант з 
юридичних питань  

Дніпропетровське 
регіональне відділення 
Всеукраїнської асоціації 
органів місцевого 
самоврядування “Асоціація 
міст України” 

СВАЛЯВИНА  
Оксана Миколаївна 

Головний спеціаліст 
сектору містобудування 
та архітектури  

Синельниківська районна 
державна адміністрація 

СВІТЛЕНКО  
Вікторія Вікторівна 

Головний спеціаліст 
відділу містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
будівництва  

Покровська районна 
державна адміністрація 

СЕМЕННІКОВ  
Дмитро Юрійович 

Директор департаменту 
енергоефективних 
технологій та ініціатив  

Виконавчий комітет 
Дніпровської міської ради 

СІДЄКОВ 
Андрій 
Кабдугалійович 

Виконуючий обов’язки 
директора  

КП “Центр екологічного 
моніторингу” ДОР” 



 

 

СКАКАЛЬСЬКИЙ  
Олександр 
Миколайович 

Координатор  Громадська спілка 
“Громадська екологічна 
платформа” 

СКЛЯР  
Неля Оттівна  

Виконувача обов’язки Юр’ївська районна 
державна адміністрація 

СТАРЦЕВ В.І. Головний спеціаліст 
відділу житлово –
комунального 
господарства, 
інфраструктури, 
будівництва та 
архітектури, головний 
архітектор району 

Царичанська районна 
державна адміністрація 

СТОРОЖЕНКО 
Ігор Віталійович 

Перший заступник 
голови  

Дніпровська районна 
державна адміністрація 

СТРИБУЛЬ  
Олександр 
Тимофійович 

Кам’янський сільський 
голова 

Софіївська районна 
державна адміністрація 

ТЕТЕРІНА  
Світлана 
Володимирівна 

Начальник управління 
капітального 
будівництва, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
комунального майна 

Виконавчий комітет 
Марганецької міської ради 

ТОПЧІЙ  
Наталя Юріївна  

Виконуючий обов’язки 
начальника відділу 
екології 

Виконавчий комітет 
Нікопольської міської ради 

ТУРОВСЬКИЙ 
Павло Миколайович 

Заступник директора  КП “Головний 
інформаційно-
комунікаційний і науково-
виробничий центр” ДОР” 

ФРОЛОВА 
Олена Олександрівна 

Начальник відділу 
містобудування, 
архітектури, житлово-
комунального 
господарства та 
інфраструктури  

Криничанська районна 
державна адміністрація 

ХАРЧУК  
Віталій 
Митрофанович 

Начальник відділу 
житлово-комунального 
господарства, 
комунальної власності, 
інфраструктури  

Зеленодольська міська рада 
(Апостолівський район) 

ЧЕЛИШЕВА  
Тетяна 
Володимирівна 

Головний спеціаліст 
відділу 
землекористування та 
екології 

Виконавчий комітет 
Марганецької міської ради 



 

 

ЧЕХУН 
Ольга Василівна 

Заступник начальника  Регіональний офіс водних 
ресурсів у 
Дніпропетровській області 

ЧЕХУН О.В. Заступник начальника  Регіональний офіс водних 
ресурсів Дніпропетровської 
області державного 
агентства водних ресурсів 
України 

ШАПАРЬ 
Аркадій Григорович 

Член-кореспондент НАН 
України, директор, 
д.т.н., професор 

Інститут проблем 
природокористування та 
екології НАН України 

ШМАТКОВ 
Григорій Григорович 

Завідувач кафедри 
екології та охорони 
навколишнього 
середовища, директор 
НВП “Центр 
екологічного аудиту”, 
д.б.н., професор 

ДВНЗ “Придніпровська 
державна академія 
будівництва та 
архітектури” 

ШРАМКО 
Сергій Анатолійович 

Завідувач сектору 
житлово-комунального 
розвитку та будівництва  

Криворізька районна 
державна адміністрація 

ЮНАК 
Сергій Іванович 

Голова  Дніпропетровська 
територіальна організація 
профспілки працівників 
вугільної промисловості 
України 

ЯРКО 
Ірина Михайлівна 

Заступник начальника 
відділу контролю 
промисловості, 
енергетики, транспорту 
фінансових послуг  

Східний офіс 
Держаудитслужби 

 
 


