
 

Додаток  

до розпорядження голови обласної 

державної адміністрації  

від 02 грудня 2011 року № 418 

(у редакції розпорядження голови 

обласної державної адміністрації 

25 червня  2021 року № 749 ) 

 

СКЛАД 

обласної архітектурно-містобудівної ради при Управлінні містобудування та 

архітектури обласної державної адміністрації 

 

Вакансія 

 

начальник Управління містобудування та 

архітектури Чернігівської обласної державної 

адміністрації, голова ради;  

КУРЕНЯ 

Сергій Олександрович 

 

заступник начальника Управління – начальник 

відділу містобудівного кадастру та моніторингу 

Управління містобудування та архітектури 

Чернігівської обласної державної адміністрації, 

заступник голови ради; 

БОНДАРЕНКО 

Ольга Миколаївна 

головний спеціаліст відділу територіального 

планування та памʼяток архітектури Управління 

містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації, секретар ради;  

  

АНДРЄЄВА 

Тетяна Олександрівна 

начальник Управління Державної архітектурно-

будівельної інспекції у Чернігівській області 

Держархбудінспекції (за згодою); 

АНИКІЄНКО  

Юрій Михайлович 

начальник відділу організації заходів цивільного 

захисту Управління ДСНС України у 

Чернігівській області (за згодою); 

БАКУН 

Ольга Миколаївна 

директор ТОВ «ПРОЕКТГЕНПЛАН», головний 

архітектор проєктів, член Національної спілки 

архітекторів України, експерт з містобудування (за 

згодою); 

БЕРЕЖНА  

Лариса Анатоліївна 

директор ТОВ «Архітектурне бюро 

«СКП-ПЛЮС», архітектор (за згодою); 

БОНДАР 

Олександр Миколайович 

кандидат історичних наук, головний 

спеціаліст відділу туризму та промоції міста 

управління культури та туризму Чернігівської 

міської ради (за згодою); 
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ВЕРБИЦЬКА 

Наталія Владиславівна 

заступник начальника управління – начальник 

відділу санітарно-епідеміологічного нагляду та 

організації розслідувань спалахів управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Головного управління 

Держпродспоживслужби в Чернігівській області 

(за згодою); 

В’ЯЛИЙ  

Юрій Олександрович 

директор ТОВ «Чернігівська реставраційна 

майстерня» (за згодою); 

ГАНЖА  

Валентина Юріївна 

начальник відділу оцінки впливу на довкілля  

управління природоохоронних програм та оцінки 

впливу на довкілля Департаменту екології та 

природних ресурсів Чернігівської обласної 

державної адміністрації;  

ДАНИЛЕНКО   

Олександр Михайлович 

директор ПП «Проектно-будівельна фірма   

«ДОМ-2» (за згодою); 

ДАСЮК 

Віталій Олександрович  

начальник сектора нормативно-технічної роботи, 

контролю за системами протипожежного захисту 

та ліцензування відділу запобігання надзвичайним 

ситуаціям Управління ДСНС України у 

Чернігівській області (за згодою); 

ЗАМАЙ  

Людмила Михайлівна 

в.о. директора Департаменту культури і туризму, 

національностей та релігій Чернігівської обласної 

державної адміністрації; 

КАЛЮЖНИЙ  

Сергій Сергійович 

начальник управління архітектури та 

містобудування Чернігівської міської ради (за 

згодою); 

КОРЗАЧЕНКО  

Микола Миколайович  

доцент кафедри технологій зварювання та 

будівництва Національного університету 

«Чернігівська політехніка»,  (за згодою); 

КРУГОЛ 

Анатолій Миколайович 

заступник директора Департаменту 

енергоефективності, транспорту, зв’язку та 

житлово-комунального господарства Чернігівської 

обласної державної адміністрації – начальник 

управління економічного моніторингу, транспорту 

та зв’язку; 

МАЗУР  

Тетяна Геннадіївна 

директор ПП «Портал-М», головний архітектор 

проєктів (за згодою); 

МАЙКО 

Сергій Михайлович 

заступник начальника Управління капітального 

будівництва Чернігівської обласної державної 

адміністрації – начальник відділу технічного 
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контролю автомобільних доріг; 

НАЛИВАЙКО 

Петро Іванович 

провідний спеціаліст-архітектор ПП «АРДІКА» (за 

згодою); 

ПАВЛЕНКО 

Володимир 

Володимирович  

народний архітектор України, старший викладач 

кафедри архітектури та дизайну середовища 

Національного університету «Чернігівська 

політехніка», член Національної спілки 

архітекторів України (за згодою); 

ПАШНИЧУК  

Віталій Дмитрович 

архітектор-проектувальник (за згодою); 

 

ПУЗАН 

Ігор Борисович 

начальник управління землеустрою та охорони 

земель Головного управління Держгеокадастру у 

Чернігівській області (за згодою); 

СЕДЯЧКО  

Микита Сергійович 

головний спеціаліст відділу територіального 

планування та памʼяток архітектури Управління 

містобудування та архітектури Чернігівської 

обласної державної адміністрації; 

СЕЛЮЧЕНКО 

Володимир Григорович  

 

начальник управління організації цивільного 

захисту, інформації та зв’язку Департаменту з 

питань цивільного захисту та оборонної роботи 

Чернігівської обласної державної адміністрації; 

СЛАСТЬОН 

Ольга Михайлівна 

начальник відділу водних відносин та басейнової 

взаємодії Деснянського басейнового управління 

водних ресурсів (за згодою); 

СОЛОВ’ЯН 

Ніна Петрівна 

начальник відділу інвестиційно-кошторисної 

роботи, будівництва, реконструкції та 

капітального ремонту Служби автомобільних 

доріг у Чернігівській області (за згодою); 

СУЛТАНОВ 

Асан Абдулайович 

головний архітектор проєктів Науково-

вишукувального архітектурного проєктного 

інституту «Інтерархпроект» (за згодою); 

ФЕСЮН 

Геннадій Юрійович 

завідуючий відділенням організації санітарно-

гігієнічних досліджень ДУ «Чернігівський 

обласний лабораторний центр Міністерства 

охорони здоров’я України» (за згодою); 

ШАМРУК 

Юрій Миколайович 

заступник директора технічного з низковольтних 

мереж АТ «ЧЕРНІГІВОБЛЕНЕРГО» (за згодою); 

ЩЕРБА 

Михайло Степанович 

архітектор (за згодою); 
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ЯВОРОВСЬКИЙ 

Віталій Вікторович 

головний архітектор проектів ТОВ «Альянс 

Міжрегіонального Співробітництва» (за згодою); 

ЯГОДОВСЬКИЙ  

Костянтин Ігорович 

голова Чернігівської обласної організації 

Українського товариства охорони пам’яток історії 

та культури (за згодою). 

 

В.о. начальника Управління  

містобудування та архітектури  

обласної державної адміністрації      Сергій КУРЕНЯ 


