
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження  голови обласної 
державної адміністрації 

 
15.03.2019                    № 127   

 
 

СКЛАД 
робочої групи з  питань функціонування ринку пасажирських 

автомобільних перевезень у Запорізькій області 
 

Антонов 
Андрій Миколайович 

заступник голови облдержадміністрації, голова 
робочої групи 

Барановська 
Марина Володимирівна 
 
 

виконуючий обов’язки директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації, заступник голови робочої 
групи 

Члени робочої групи: 

Аркатов 
Віктор Васильович 

заступник начальника управління-начальник 
відділу планування контрольно-перевірочної 
роботи фізичних осіб управління податків і зборів з 
фізичних осіб Головного управління ДФС у 
Запорізькій області (за згодою) 

Баталов 
Олексій Анатолійович 

начальник Управління Укртрансбезпеки у 
Запорізькій області (за згодою) 

Бобров 
Олександр Олексійович 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

Богун 
Віра Іванівна 

головний спеціаліст відділу досліджень і 
розслідувань Запорізького обласного 
територіального відділення Антимонопольного 
комітету України (за згодою) 

Васильцов 
Сергій Анатолійович 
  

начальник Головного територіального управління 
юстиції у Запорізькій області (за згодою) 

Волков 
Сергій Юрійович 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

Головаха 
Василь Васильович 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

Дудніков 
Олег Вікторович 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 
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Журавський 
Антон Ростиславович 
 

старший інспектор відділу безпеки дорожнього 
руху Управління патрульної поліції в Запорізькій 
області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, капітан поліції (за 
згодою) 

Загорулько 
Олексій Володимирович 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

Івасенко 
Ігор Станіславович 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

Івахненко 
Владислав Миколайович 

старший інспектор відділу безпеки дорожнього 
руху Управління патрульної поліції в Запорізькій 
області Департаменту патрульної поліції 
Національної поліції України, старший лейтенант 
поліції (за згодою) 

Квас 
Сергій Іванович 

старший оперуповноважений Управління захисту 
економіки в Запорізькій області Департаменту 
захисту економіки Національної поліції України (за 
згодою) 

Кіченко 
Владислав Валентинович 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

Клець 
Олександр Володимирович 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

Крупеницький 
Роман Леонідович 

заступник начальника управління-начальник 
відділу організаційної діяльності групи реагування 
управління превентивної діяльності Головного 
управління Національної поліції в Запорізькій 
області, підполковник поліції  (за згодою) 

Левицький 
Ігор Ігорович 

інспектор відділу безпеки дорожнього руху 
Управління патрульної поліції в Запорізькій області 
Департаменту патрульної поліції Національної 
поліції України, старший лейтенант поліції (за 
згодою) 

Лисогор 
Дмитро Ігорович 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

Лугачов 
Сергій Євгенович 

в.о. начальника відділу фактичних перевірок, 
контролю за готівковими операціями управління 
аудиту ГУ ДФС у Запорізькій області 

Ніконов 
Олександр Миколайович 

начальник управління з питань праці Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області (за 
згодою) 
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Пирожанська Ірина 
Олександрівна 

заступник директора департаменту-начальник 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

Прасолов 
Пилип Володимирович 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

Пучкова 
Тетяна Сергіївна 

головний спеціаліст відділу транспорту та зв’язку 
управління транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

Салюк 
Артур Святославович 

заступник начальника управління-начальника 
відділу транспорту та зв’язку управління  
транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

Синицький 
Віталій Вікторович 

старший державний інспектор відділу державного 
контролю та нагляду за безпекою на транспорті 
Управління Укртрансбезпеки у Запорізькій області 
(за згодою) 

Скороходов 
Михайло Володимирович 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

Третецька 
Тетяна Олександрівна 

представник ГС «Всеукраїнська асоціація 
автостанцій» (за згодою) 

Фіщук 
Олексій Васильович 

заступник голови Запорізького обласного 
відділення ГО «Всеукраїнська асоціація 
автомобільних перевізників» (за згодою) 

Яніцький 
Олег Олександрович 

головний спеціаліст відділу державного контролю 
та нагляду за безпекою на транспорті Управління 
Укртрансбезпеки у Запорізькій області (за згодою) 

 
 
 
В.о. директора Департаменту 
промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації М. БАРАНОВСЬКА 


