
 
 

СУМСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
ГОЛОВИ СУМСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

10.08.2020                                                                                                №  373-ОД 

 

Про внесення змін до розпоря-

дження голови Сумської обла-

сної державної адміністрації        

від 05.03.2020 № 85-ОД 

 

 

 

Відповідно до статей 6, 39 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації», статті 204 Закону України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», статей 32 Закону України «Про охорону атмо-

сферного повітря», постанови Кабінету Міністрів України від 14 серпня 2019 р. 

№ 827 «Деякі питання здійснення державного моніторингу в галузі охорони 

атмосферного повітря», Регламенту Сумської обласної державної адміністрації, 

затвердженого розпорядженням голови Сумської обласної державної 

адміністрації від 08.09.2015 № 423-ОД «Про затвердження Регламенту 

Сумської обласної державної адміністрації», у зв’язку з кадровими змінами: 

1. Внести зміни до складу комісії з питань здійснення державного 

моніторингу в галузі охорони атмосферного повітря та управління якістю 

атмосферного повітря, утвореної розпорядженням голови Сумської обласної 

державної адміністрації від 05.03.2020 № 85-ОД «Про утворення комісії з 

питань здійснення державного моніторингу в галузі охорони атмосферного 

повітря та управління якістю атмосферного повітря» (далі – комісія), виклавши 

його у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Сумської обласної державної адміністрації Максименка В.О. 

 

 

Голова               Роман ГРИЩЕНКО 



ЗАТВЕРДЖЕНО  
 

Розпорядження голови Сумської 

обласної державної адміністрації 

 

05 березня 2020 року № 85-ОД  

 

(у редакції розпорядження голови 

Сумської обласної державної 

адміністрації  
 

       10 серпня 2020 року № 373-ОД) 
 

СКЛАД  
комісії з питань здійснення державного моніторингу в галузі атмосферного 

повітря та управління якістю атмосферного повітря 

 
Максименко 
Віталій Олександрович 

– заступник голови Сумської обласної державної 

адміністрації, голова комісії 
     

Кашпур  
Ірина Володимирівна 

– виконуючий обов’язки директора Департаменту  
захисту довкілля та енергетики Сумської 
обласної державної адміністрації, заступник 
голови комісії 

   

Лобода   
Юлія Вікторівна 

– начальник відділу нормування атмосферного 
повітря, водних ресурсів, поводження з 
відходами та управління якістю атмосферного 
повітря Департаменту захисту довкілля та 
енергетики Сумської обласної державної 
адміністрації, секретар комісії 

   

Васькіна  
Ірина Валеріївна 

– керівник громадської організації «Екотоп» (за 
згодою) 

   

Васюнін  
Дмитро Геннадійович 

– директор товариства з обмеженою відповіда-
льністю «Сумитеплоенерго» (за згодою) 

   

Гребенюк  
Олена Петрівна 

– начальник відділу житлово-комунального гос-
подарства, інфраструктури та захисту довкілля 
Роменської районної державної адміністрації 

   

Грудинін 
Роман Васильович 
 

– головний спеціаліст – державний інспектор з 
охорони навколишнього природного середо-
вища Сумської області відділу державного еко-
логічного нагляду (контролю) атмосферного 
повітря Державної екологічної інспекції у 
Сумській області (за згодою) 

   

Демеха 
Сергій Васильович 

– голова постійної комісії Сумської обласної ради 

з питань земельних та водних ресурсів, викори-

стання надр, екології, довкілля та лісового 

господарства (за згодою) 
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Дерябін  
Андрій Сергійович 
 

– інженер з охорони праці товариства з обмеже-

ною відповідальністю «Гуалапак Україна» (за 

згодою) 
    

Діденко 
Олена Олександрівна 
 

– старший інженер з екологічної та радіаційної 

безпеки «Схід» Нафтогазовидобувного упра-

вління «Охтирканафтогаз» публічного акці-

онерного товариства «Укрнафта» (за згодою) 
   

Єрьоменко  
Лідія Сергіївна 

– еколог товариства с обмеженою відповідаль-

ністю «Фармхім» (за згодою) 
   

Коваленко  
Ірина Олександрівна 
 
 

– провідний інженер з охорони навколишнього 

середовища Сумського лінійного виробничого 

управління магістральних газопроводів (за 

згодою) 

   

Ковбаса  
Наталія Василівна 

– начальник відділу житлово-комунального гос-

подарства, містобудування, архітектури, інфра-

структури, енергетики та захисту довкілля 

Шосткинської районної державної адміністрації   
   

Котельницька  
Тетяна Володимирівна 
 

– начальник відділу охорони навколишнього 

природного середовища публічного акціонер-

ного товариства «Сумихімпром» (за згодою) 
   

Лазненко 
Дмитро Олексійович 

– керівник Наукового центру прикладних еко-

логічних досліджень Сумського державного 

університету (за згодою) 
   

Марченко 
Ольга Трохимівна 
 

– начальник бюро охорони природи приватного 

акціонерного товариства «Шосткинський завод 

хімічних реактивів» (за згодою) 
    

Мацак  
Ольга Вікторівна  

– інженер з охорони навколишнього середовища 

відділу охорони праці та навколишнього сере-

довища акціонерного товариства «Фармак» (за 

згодою) 
   

Миненко  
Ірина Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, містобудування, 

архітектури, інфраструктури, енергетики та 

захисту довкілля Конотопської районної 

державної адміністрації  
 -   

Мовчан  
Олена Іванівна 
 

– начальник лабораторії спостереження за забру-

дненням атмосферного повітря Сумського обла-

сного центру з гідрометеорології (за згодою) 
   

Пилипенко  
Діна Сергіївна 

– інженер 2-ї категорії виробничо-технічного 

відділу товариства з обмеженою відповіда-

льністю «Сумитеплоенерго» (за згодою) 
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Питюкова  
Надія Миколаївна 

– головний спеціаліст відділу житлово-кому-

нального господарства, містобудування, архі-

тектури, інфраструктури та захисту довкілля 

Охтирської районної державної адміністрації 
   

Роздобудько 
Микола Миколайович  

– провідний спеціаліст відділу культури, молоді 

та спорту Сумської районної державної 

адміністрації  
   

Семенова  
Наталія Олександрівна 

– головний спеціаліст відділу містобудування, 

архітектури, жилово-комунального госпо-

дарства та розвитку сільських територій 

Лебединської районної державна адміністрації 
 -   

Ступарик  
Вікторія Алімівна 
 

– інженер з екологічної та радіаційної безпеки 

служби екології та радіаційної безпеки (Схід) 

Качанівського газопереробного заводу (за 

згодою) 
   

Тищенко  
Валентина Вікторівна 

– начальник управління державного нагляду за 

дотриманням санітарного законодавства Голо-

вного управління Держпродспоживслужби в 

Сумській області (за згодою) 
   

Торгачов  
Микола Миколайович 
 

– заступник начальника Державної установи  

«Сумський обласний лабораторний центр 

Міністерства охорони здоров’я України» (за 

згодою) 

 

 

Тимчасово виконуючий обов’язки 

керівника апарату       Сергій ЛИПОВИЙ 

 

Виконуючий обов’язки директора  

Департаменту захисту довкілля  

та енергетики                  Ірина КАШПУР 


