
 

МИКОЛАЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ 

 

Н А К А З 
 

 

від "17" червня 2021 р.           Миколаїв                               № 160 

 

Про внесення змін до складу комісії з питань  

здійснення державного моніторингу  

в галузі охорони атмосферного повітря  

та управлінням якістю атмосферного  

повітря в Миколаївській області 

 

 

Відповідно до статей 2, 17, 21, п.9 ч.1 ст.39  Закону України «Про місцеві 

державні адміністрації», Постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 

2019 року   № 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі 

охорони атмосферного повітря», з метою реалізація основних засад державної 

екологічної політики в галузі охорони атмосферного повітря на території 

Миколаївської області, 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Внести зміни до складу комісії з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управлінням якістю 

атмосферного повітря в Миколаївській області  у складі згідно з додатком 1. 

 

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою. 

 

 

 

 

Виконувач обов’язків  

начальника управління                        Дмитро МАЦ 
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Додаток 1 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказом начальника управління 

екології та природних ресурсів 

Миколаївської обласної державної 

адміністрації 

 

від 17.06.2021р. № 160 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря та управління якістю атмосферного повітря  

в Миколаївській області 

 

Голова комісії: 

 

МАЦ 

Дмитро Анатолійович 

 

виконувач обов’язків начальника управління 

екології та природних ресурсів 

облдержадміністрації 

 

Заступник голови комісії: 

 

ТРОФІМОВА 

Ірина Петрівна 

  

заступник начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації  

Секретар комісії: 
  

ПАВЛОВА  

Ганна Миколаївна 

 

начальник  відділу екологічних програм і 

моніторингу управління екології та природних 

ресурсів облдержадміністрації 

  

Члени комісії: 

  

 

БУРДЕНКО 

Лариса Анатоліївна 

 

 

 

ВИСОЦЬКИЙ 

Володимир Петрович 

 

 

начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства 

Головного управління Держпродспоживслужби 

у Миколаївській області (за узгодженням) 

 

голова Громадської організації «Відновлення та 

Захист» (за узгодженням) 
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ДУРАНІК 

Людмила Матвіївна 

 

ЄФІМОВ 

Володимир Ігорович 

 

 

КРИВЦУН 

Надія Ігорівна 

 

 

 

 

 

 

КУЧЕР 

Оксана Романівна 

 

 

КУШНЕРУК 

Василь Васильович  

 

 

ПЕРВУШОВА 

Валентина Петрівна 

 

 

 

ПЕРЕБЕЙНОС 

Віталій Олександрович 

 

 

 

ПІЧУРА 

Віталій Іванович 

 

 

 

САГАНЄВИЧ  

Лілія Вікторівна 

 

 

 

 

начальник Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології (за узгодженням) 

 

інженер з охорони навколишнього середовища 

ПРаТ «Миколаївський Комбінат 

Хлібопродуктів» (за узгодженням) 

 

головний спеціаліст відділу державного 

екологічного нагляду (контролю) атмосферного 

повітря – державний інспектор з охорони 

навколишнього природного середовища 

Державної екологічної інспекції Південно-

Західного округу (Миколаївська та Одеська 

області) (за узгодженням) 

 

начальник служби охорони праці та екології 

«ЮГцемент» філії ПРаТ «Дікергофф Цемент 

Україна» (за узгодженням) 

 

інженер з охорони навколишнього середовища  

ТОВ «Екотранс» (за узгодженням) 

 

 

начальник лабораторії охорони праці та екології 

ЦЗЛ дирекції охорони праці, екології та якості 

ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (за 

узгодженням) 

 

начальник управління екології департаменту 

житлово-комунального господарства 

Миколаївської міської ради (за узгодженням) 

 

 

завідувач кафедри екології та сталого розвитку 

ім. професора Ю.В. Пилипенка Херсонського 

аграрного університету (за узгодженням) 

 

 

лікар із загальної гігієни організаційного відділу 

ДУ «Миколаївський обласний лабораторний 

центр МОЗ України» (за узгодженням) 
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СТОЯНОВА  

Світлана  Іванівна 

 

начальник комплексної лабораторії 

спостережень за забрудненням природного 

середовища Миколаївського обласного центру з 

гідрометеорології (за узгодженням) 

 

 
 

 

 

Виконувач обов’язків  

начальника управління екології та 

природних ресурсів облдержадміністрації                                      Дмитро МАЦ 


