ДЕРЖАВНА СЛУЖБА УКРАЇНИ З НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ
НАКАЗ
м. Київ

22.07.2013

№ 475
(з основної діяльності)

Про затвердження персонального
складу МАК

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 22 травня
2013 р. № 326-р «Про утворення Міжвідомчої комісії з атестації аварійнорятувальних служб та рятувальників»
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити персональний склад Міжвідомчої атестаційної комісії з
атестації аварійно-рятувальних служб та рятувальників:
БОЛОТСЬКИХ
Михайло Васильович

Голова Державної служби України з
надзвичайних ситуацій, голова комісії

ДАНИЛЮК
Сергій Леонідович

перший заступник Голови Державної
служби України з надзвичайних
ситуацій, заступник голови комісії

КОЗЛЕНКО
Артем Миколайович

директор Департаменту запобігання
надзвичайним
ситуаціям
та
державного
нагляду
(контролю),
заступник голови комісії

ЩЕДРІН
Олександр Сергійович

заступник
начальника
відділу
організації
роботи
Центральної
міжвідомчої
атестаційної
комісії
Центру
забезпечення
Управління
забезпечення заходів пожежної та
техногенної
безпеки
Оперативнорятувальної
служби
цивільного
захисту
Управління
забезпечення
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Оперативно-рятувальної
служби
цивільного захисту ДСНС України,
секретар комісії
Члени комісії:
БЛИЗНЮК
Микола Дмитрович

заступник директора Українського
науково-практичного центру екстреної
медичної допомоги та медицини
катастроф МОЗ України (за згодою)

БОНДАРЕНКО
Андрій Валерійович

начальник відділу контролю за
діяльністю
аварійно-рятувальних
служб та формувань управління
техногенної безпеки Департаменту
запобігання надзвичайним ситуаціям

БОНДАРЕНКО
Андрій Юрійович

заступник Міністра – керівник апарату
Міністерства енергетики та вугільної
промисловості України (за згодою)

ВАРЕС
Костянтин Лембітович

начальник
відділу
організації
державного нагляду за безпекою
судноплавства на морському та
річковому
транспорті
Укрморрічінспекції (за згодою)

ГАЛІМУЛЛІН
Володимир Фаатович

начальник
відділу
нагляду
у
гірничодобувній промисловості та за
вибуховими
роботами
Держгірпромнагляду
України
(за
згодою)

ГЕРАСИМЧУК
Геннадій Григорович

начальник водолазної служби відділу
організації служби, підготовки та
сертифікації
аварійно-рятувальних
служб
Управління
організації
пожежогасіння, піротехнічних робіт та
підготовки підрозділів Оперативнорятувальної
служби
цивільного
захисту Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації

ЛАВРИНЕНКО
Сергій Борисович

начальник
ДП
«Мобільний
рятувальний центр» (за згодою)
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МАРЧЕНКО
Григорій Борисович

директор Департаменту реагування на
надзвичайні ситуації

НОТЕВСЬКИЙ
Михайло Борисович

начальник
відділу
нагляду
за
об’єктами
хімічного
комплексу
Держгірпромнагляду
України
(за згодою)

ПУЖАЛОВ
Віктор Вікторович

заступник директора Департаменту
безпеки
–
начальник
відділу
екологічної, пожежної та загальної
безпеки Мінінфраструктури України
(за згодою)

ЧЕРНОВ
Олег Кімович

начальник відділу організації служби,
підготовки та сертифікації аварійнорятувальних
служб
Управління
організації
пожежогасіння,
піротехнічних робіт та підготовки
підрозділів
Оперативно-рятувальної
служби
цивільного
захисту
Департаменту
реагування
на
надзвичайні ситуації

2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Голова

М. Болотських

