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Склад 
обласної робочої групи з питань розгляду проектів щодо будівництва парків 

вітрових електростанцій на території Запорізької області 
 
 

Кальцев 
Володимир Федорович 

перший заступник голови обласної державної 
адміністрації, голова робочої групи 
 

Фукс  
Геннадій Григорович 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови робочої групи 
 

Іванов 
Андрій Валерійович 

начальник Головного управління промисловості 
та розвитку інфраструктури обласної державної 
адміністрації (стажування), заступник голови 
робочої групи 
 

Антонов 
Андрій Миколайович 

начальник відділу енергозбереження управління з 
питань енергозбереження Головного управління 
промисловості та розвитку інфраструктури 
обласної державної адміністрації, секретар 
робочої групи 
 
Члени робочої групи: 

 
Бабміндра 
Дмитро Іванович 
 

начальник Запорізького обласного Головного 
управління Держкомзему у Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Долгий 
Євген Юрійович 

голова Приазовської районної державної 
адміністрації 
 

Драний 
Роман Васильович 
 
 

начальник Державної інспекції з енергетичного 
нагляду за режимами споживання електричної та 
теплової енергії в Запорізькій області (за згодою) 
 

Євграфов 
Олександр Євгенович 

начальник Запорізької регіональної філії 
Державного підприємства «Центр державного 
земельного кадастру» (за згодою) 
 

Лукашев 
Юрій Вікторович 
 

начальник управління містобудування та 
архітектури обласної державної адміністрації 

Майков 
В’ячеслав Володимирович 

начальник Державного управління охорони 
навколишнього природного середовища в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Міщанин 
Вадим Васильович 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності обласної 
державної адміністрації 
 

 



 2 
Носулько 
Віктор Дмитрович 
 

генеральний директор  
ВАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 

Онішко 
Олександр Вікторович 

голова Приморської районної державної 
адміністрації 
 

Конарева 
Ірина Едуардівна 

виконувач обов’язків  начальника управління 
культури і туризму обласної державної 
адміністрації  
 

Петренко 
Володимир Іванович 
 

начальник Запорізького територіального 
представництва Національної комісії регулювання 
електроенергетики України (за згодою) 
 

Пресіч 
Юрій Васильович 

начальник управління з контролю за 
використанням та охороною земель у Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Севальнєв 
Анатолій Іванович 

головний державний санітарний лікар Запорізької 
обласної санітарно-епідеміологічної станції (за 
згодою) 
 

Трифонов 
Юрій Павлович 
 

директор Дніпровської електроенергетичної 
системи НЕК «Укренерго» (за згодою) 
 

Ушенко 
Сергій Григорович 
 

начальник Територіального управління державної 
інспекції з енергозбереження по Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Чернік 
Інна Георгіївна 

начальник Запорізького обласного центру з 
гідрометрології (за згодою) 
 

 
 
 
 
 
Заступник голови - керівник  
апарату обласної державної  
адміністрації                                      С.В. Лимарчук 


