
 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 13.12.2011                        №  518 
 

  

 
Ванат 
Петро Михайлович 

голова Запорізької обласної федерації 
роботодавців, президент Запорізького обласного 
союзу промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», Почесний громадянин міста 
Запоріжжя, співголова Групи радників  
(за згодою) 
 

Білоусенко 
Олександр Федорович 
 

віце-президент Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», народний депутат України першого 
скликання, заслужений економіст України, 
співголова Групи радників (за згодою) 

 
Члени Групи радників: 

 
Богуслаєв 
В’ячеслав Олександрович 
 

президент, голова ради директорів АТ «Мотор 
Січ», народний депутат України, Герой України 
(за згодою) 
 

Гнєвишев 
Василь Вікторович 
 

заступник голови  обласної державної 
адміністрації (1990-1993) (за згодою) 

Головко 
Олександр Степанович 
 

Запорізький міський голова (1990 -2000)  
(за згодою) 

Євдокименко 
Микола Михайлович 
 

голова правління ПАТ “Запорізький 
автомобілебудівний завод”,  віце - президент   
Запорізького обласного союзу промисловців і 
підприємців (роботодавців) «Потенціал», депутат 
обласної ради (за згодою) 
 

Кравчун 
Степан Іванович 

Почесний громадянин м. Запоріжжя, 
радник ТОВ «Прогрес АВТО» (за згодою) 
 

Ніколенко 
Анатолій Миколайович 
 

директор приватного сільськогосподарського 
підприємства “Агрофірма “Росія”, віце - 
президент   Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал» (за згодою) 
 

Ніконенко  
Олександр Семенович 

ректор Запорізької медичної академії 
післядипломної освіти, головний хірург області, 
доктор медичних наук, професор, почесний 
громадянин м. Запоріжжя (за згодою) 
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Огаренко  
Віктор Миколайович 
 

ректор класичного приватного університету, 
доктор наук державного управління, професор (за 
згодою) 
 

Петрунько 
Анатолій Миколайович 
 

генеральний директор державного науково-
дослідного та проектного Інституту титану  
(1991-2001), головний технолог  Інституту титану 
(за згодою) 
 

Пікінер  
Володимир Тарасович 
 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації (1991-2002), начальник 
Бердянського морського порту (2004-2010)  
(за згодою) 
 

Похвальський  
В’ячеслав Володимирович 
 

голова Запорізької обласної ради та 
облдержадміністрації (1995-1998), Надзвичайний 
і Повноважний посол України в Республіці 
Болгарія (1998-2004) та Республіці Узбекистан 
(2006-2010) (за згодою) 
 

Пресняк  
Ігор Степанович 
 

генеральний директор ДП “Іскра” (1986-2010)   
(за згодою) 

Ребро 
Петро Павлович 
 

письменник, член Спілки письменників України, 
почесний доктор Запорізького національного 
університету (за згодою)  
 

Сацький 
Віталій Антонович 
 

голова правління, генеральний директор ВАТ 
“Металургійний комбінат “Запоріжсталь”,       
віце-президент   Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», Герой України (за згодою) 
 

Хаджинов 
Леонід Петрович 

Почесний громадянин м. Запоріжжя, президент 
Правобережної асоціації промисловців  
(за згодою) 
 

 
 
 
 

Заступник голови - керівник 
апарату облдержадміністрації   

 
    Ю.Г. Пелих 

 
 


