
ДОДАТОК  

до розпорядження міського голови 

"7" листопада 2019 року 

№ 162-р. 

 

 

 

Персональний склад Ради ветеранів 

АТО/ООС, членів їх сімей та членів сімей загиблих (померлих) воїнів 

АТО/ООС при Чернігівській міській раді 

 

Аверченко  

Олег Віталійович 

 

- представник військової частини А2622 

Авраменко  

Євгеній Володимирович 

 

- представник громадської організації    

"Рух учасників та ветеранів АТО" 

Артеменко 

Ігор Валентинович 

 

 

- представник громадської організації 

"Спілка прикордонників Чернігівщини 

ветеранів АТО" 

Бачурін  

Сергій Миколайович 

 

 

 

- представник громадської організації 

"Всеукраїнське військово-цивільне 

об’єднання "БОЙОВЕ БРАТЕРСТВО 

УКРАЇНИ" 

Бизган  

Ігор Михайлович 

 

- представник громадської організації 

"Спілка 13 БТРО" 

Бруй  

Людмила Петрівна 

 

- представник громадської організації 

"Родина Воїна" 

Воробей 

Владислав Віталійович 

 

 

 

- представник 4 Центр захисту інформації 

та кібернетичної безпеки в 

інформаційно-телекомунікаційних 

системах 

Єрмак  

Сергій Валерійович 

 

 

 

- представник Чернігівського відділу 

поліції Головного управління 

національної поліції  в Чернігівській 

області 

Кириленко  

Іван Васильович 

 

- представник військової частини А4218 
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Койдан  

Ігор Вікторович 

 

- представник військової частини А2984 

Коломієць  

Ігор Володимирович 

 

 

- представник громадської організації 

"Військово-спортивний клуб "Північний 

Корпус" 

Копистко  

Віталій Васильович 

 

 

- представник Управління патрульної 

поліції в Чернігівській області 

Департаменту патрульної поліції 

Корольова  

Світлана Миколаївна 

 

 

- представник громадської організації 

"Жіноча волонтерська сотня 

самооборони Чернігівщини" 

Кошовий  

Олександр Петрович 

 

- представник військової частини А0354  

Кузіна  

Світлана Анатоліївна 

 

- представник громадської організації 

"Кримська Громада" 

Куравський  

Віталій Григорович 

 

- представник військової частини А4444 

Ларін  

Дмитро Васильович 

 

- представник військової частини А1624 

Лепеха  

Сергій Васильович 

 

 

- представник 3 стрілецького батальйону 

військової частини 3066 Національної 

гвардії України 

Лільчицький  

Вадим Ігорович 

 

 

- представник Чернігівського обласного 

територіального центру комплектування 

та соціальної підтримки 

Мельник  

Кирило Валерійович 

 

 

 

 

- представник комунальної установи 

"Чернігівський обласний центр 

комплексної реабілітації та 

обслуговування учасників бойових дій, 

членів їх родин та сімей загиблих" 

Мироненко  

Володимир Володимирович 

 

- представник громадської організації 

"МСТИСЛАВ" 
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Мозговий  

Віктор Іванович 

 

 

- представник громадської організації " 

Чернігівська міська асоціація 

"Конкордія" 

Наливайко  

Олександр Петрович 

 

- представник військової частини Т0500 

Піщур  

Вадим Іванович 

 

 

- представник громадської організації 

"Центр психолого-соціальної допомоги 

"Ресурс" 

Приліпко  

Віктор Олексійович 

 

 

- представник управління Державної 

служби України з надзвичайних ситуацій 

у Чернігівській області 

Соболь  

Леся Василівна 

 

 

- представник Чернігівського зонального 

відділу військової служби правопорядку 

Міністерства оборони України 

Ткачук  

Олександр Анатолійович 

 

- представник громадської організації 

"Північні вовки" 

Требух  

Андрій Валерійович 

 

- представник громадської організації 

"Офіцерський рух учасників війни" 

Тріщук  

Віктор Миколайович 

 

 

 

 

- представник роти патрульної служба 

поліції особливого призначення 

"Чернігів" Головного управління 

національної поліції  в Чернігівській 

області 

Хомченко  

Юрій Борисович 

 

- представник військової частини А4507 

Циганок  

Віталій Васильович 

 

- представник військової частини А2995 

Шанський  

Микола Миколайович 

 

- представник громадської організації 

"Єдина родина Чернігівщини" 

 

 
Секретар міської ради  Н. ХОЛЬЧЕНКОВА 


