Додаток
до наказу Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів
«Про утворення Робочої групи
з питання нарахування збитків і
втрат, заподіяних державі в
результаті порушення
законодавства про охорону
навколишнього природного
середовища на тимчасово
окупованій території»

СКЛАД
Робочої групи з питання нарахування збитків і втрат, заподіяних державі в
результаті порушення законодавства про охорону навколишнього
природного середовища на тимчасово окупованій території
ШАХМАТЕНКО
Роман Сергійович

заступник Міністра захисту довкілля та
природних ресурсів, голова Робочої
групи

ПОГОРІЛКО
Надія Миколаївна

заступник директора департаментуначальник
відділу
формування
державної політики в сфері екологічного
контролю Департаменту екологічного
екологічної
оцінки
та
контролю
Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів, секретар Робочої
групи

Члени Робочої групи:
АБДУЛЛАЄВ
Емір Бекирович

начальник
відділу
нагляду
та
інформаційно-аналітичної роботи у
кримінальних
провадженнях
щодо
злочинів, вчинених на тимчасово
окупованій
території
Автономної
Республіки Крим і міста Севастополя та
в
умовах
збройного
конфлікту,
Управління нагляду та інформаційноаналітичної роботи у кримінальних
провадженнях щодо злочинів, вчинених
на тимчасово окупованій території
Автономної Республіки Крим і міста
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Севастополя та в умовах збройного
конфлікту, Департаменту нагляду у
кримінальних
провадженнях
щодо
злочинів, вчинених в умовах збройного
конфлікту,
Офісу
Генерального
прокурора (за згодою)
АБРАМОВ
Денис Олександрович

заступник директора Департаменту
державного геологічного контролю
Державної служби геології та надр
України (за згодою)

АРУСТАМЯН
Едуард Максимович

директор
Департаменту
природнозаповідного фонду Міністерства захисту
довкілля та природних ресурсів

БОНЬ
Олександр Віталійович

заступник директора департаментуначальник відділу охорони водних
ресурсів Департаменту раціонального
природокористування
Міністерства
захисту довкілля та природних ресурсів

БРУК
Володимир Вікторович

канд. техн. наук, завідувач лабораторії
проблем формування та регулювання
якості вод УКРНДІЕП (за згодою)

ВАСЕНКО
Олександр Георгійович

канд. біол. наук, старш. наук. співроб.,
доц., перший заступник директора з
наукової роботи, завідувач лабораторії
досліджень
екологічної
стійкості
об’єктів
довкілля
та
природних
територій
особливої
охорони
УКРНДІЕП (за згодою)

ВІГОВСЬКИЙ
Ігор Євгенійович

заступник начальника відділу охорони і
захисту лісів Державного агентства
лісових ресурсів України (за згодою)

ГАВРИЛЕНКО
Олександр Володимирович

начальник відділу радіаційної безпеки,
охорони праці та цивільного захисту
Державного агентства України з
управління зоною відчуження (за
згодою)
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ГОНТАР
Андрій Ігорович

прокурор відділу
процесуального
керівництва, підтримання публічного
обвинувачення
та
нагляду
за
додержанням законів органами, які
ведуть боротьбу з організованою та
транснаціональною
злочинністю
Управління нагляду за додержанням
законів органами поліції та органами, які
ведуть боротьбу з організованою та
транснаціональною злочинністю, і щодо
злочинів, вчинених в умовах збройного
конфлікту, Прокуратури Автономної
Республіки Крим та міста Севастополя
(за згодою)

ДАНЧЕНКО
Катерина Сергіївна

інженер з пожежної та техногенної
безпеки КМП ДП «ЦОТІЗ» (за згодою)

ДОМАШЛІНЕЦЬ
Володимир Григорович

начальник відділу охорони тваринного
світу
Управління
охорони
біорізноманіття та земельних ресурсів
Міністерства захисту довкілля та
природних ресурсів

ЛИТВИНЕНКО
Вадим Олександрович

начальник
Управління
державного
екологічного
нагляду
(контролю)
біоресурсів
Державної
екологічної
інспекції України (за згодою)

КІРЄЄВ
Сергій Іванович

генеральний директор ДСП «Екоцентр»
(за згодою)

КЛІМОВ
Олександр Васильович

канд. георг. наук, завідувач сектору
досліджень територій особливої охорони
лабораторії досліджень екологічної
стійкості об’єктів довкілля та природних
територій
особливої
охорони
УКРНДІЕП (за згодою)

КОМАРОВСЬКИЙ
Євген Вікторович

начальник управління нагляду за
додержанням законів органами поліції та
органами, які ведуть боротьбу з
організованою та транснаціональною
злочинністю управління, і щодо злочинів,
вчинених в умовах збройного конфлікту,
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Прокуратури Автономної Республіки
Крим та міста Севастополя (за згодою)

КРАВЧЕНКО
Олександр Олегович

начальник відділу з питань державної
політики у сфері поводження з
радіоактивними відходами Державного
агентства України з управління зоною
відчуження (за згодою)

МАРКІНА
Надія Кузьмівна

завідувач
лабораторії
гідрогеології
та
екологічного
стану
УКРНДІЕП (за згодою)

НІКІТІНА
Тетяна Іванівна

начальник інформаційного науковоаналітичного відділу ДСП «Екоцентр»
(за згодою)

ПОСТОЛЕНКО
Віталій Володимирович

начальник
Управління
державного
екологічного
нагляду
(контролю)
промислового забруднення Державної
екологічної інспекції України (за
згодою)

РОЗГОН
Вячеслав Анатолійович

заступник директора департаментуначальник
відділу
з
управління
інфраструктурою Департаменту водного
менеджменту Державного агентства
водних ресурсів України (за згодою)

ТЕРЕЩУК
Олександр Віталійович

провідний інженер сектору охорони
праці та радіаційної безпеки КМП ДП
«ЦОТІЗ» (за згодою)

ЧАЙКА
Дмитро Володимирович

директор Департаменту організації та
регулювання рибальства Державного
агентства рибного господарства України
(за згодою)

ЧЕРЕВКО
Віктор Миколайович

начальник
Управління
екологічного
нагляду
природних
ресурсів
екологічної
інспекції
згодою)

екологічної
оцінювання
територій

державного
(контролю)
Державної
України (за
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ШАЙТАНОВА
Марія Геннадіївна

начальник
відділу
представництва
інтересів держави в суді Прокуратури
Автономної Республіки Крим та міста
Севастополя (за згодою)
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