
                                                                              ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

                                                                              Розпорядження голови обласної 
                                                                              державної адміністрації 
                          
                                                                               01.06.2010                    № 160 

                                 
 

С к л а д  
оперативного штабу з питання підготовки  
та сталого проходження підприємствами  

паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури  
області осінньо-зимового періоду 2010/2011 років 

 
 

Кальцев Володимир 
Федорович 

перший заступник голови обласної 
державної адміністрації, голова штабу 
 

Фукс 
Геннадій Григорович 
 

заступник голови обласної державної 
адміністрації, заступник голови штабу 

Мефьодова 
Лариса Сергіївна 

заступник голови обласної державної 
адміністрації 
 

Іванов 
Андрій Валерійович 

начальник Головного управління 
промисловості та розвитку 
інфраструктури  облдержадміністрації 
(стажування), секретар штабу 

 
Члени штабу: 

 
 
Бозаджиєв  
Сергій Володимирович 
 

провідний інженер виробничо-
технічного відділу Дніпровської ГЕС  
ВАТ «УкрГідроЕнерго» (за згодою) 
 

Бондаренко 
Вадим Григорович  

головний інженер Запорізького 
лінійного виробничого управління 
магістральних газопроводів 
(за згодою) 
 

Виноградчий 
Віталій Григорович 
 

головний інженер Запорізької дирекції 
залізничних перевезень  
Придніпровської залізниці (за згодою) 
 

Воронков 
Вадим Васильович 

заступник начальника ГУМВС 
України в Запорізькій області  
(за згодою) 
 

Карпов 
Олександр Сергійович 

перший заступник голови правління – 
головний інженер  
ВАТ “Мелітопольгаз” (за згодою) 
 

Кіндрас  
Володимир Леонідович 

начальник технічного відділу 
Запорізької філії ВАТ “Укртелеком”  
(за згодою) 
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Лисенко 
Олег Олександрович 

технічний директор 
ВАТ “Запоріжжяобленерго”  
(за згодою) 
 

Ломачинський  
Анатолій Олексійович 

головний інженер ДП “Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя” (за згодою) 
 

Лядецький  
Віктор Петрович  

заступник начальника Служби 
автомобільних доріг у Запорізькій 
області  (за згодою) 
 

Манько 
Валерій Володимирович 

начальник відділу організації 
дорожнього руху управління ДАІ 
ГУМВС України в Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Морозов 
Сергій Михайлович 

заступник голови правління-головний 
інженер ВАТ «Запоріжгаз» (за згодою) 
 

Онищенко  
Олександр Омелянович  
 

перший   заступник   директора - 
головний диспетчер Дніпровської                  
електроенергетичної системи  
(за згодою) 
 

Рєзников 
Віктор Анатольович 

головний енергетик ДП «Запорізький 
річковий порт» (за згодою) 
 

Риков 
Олег Михайлович 

головний інженер ДП «Бердянський 
морський торговельний порт» 
(за згодою) 
 

Титаренко 
Вячеслав Петрович 

начальник виробничо-технічної 
служби   ВП “Запорізька АЕС” ДП 
НАЕК “Енергоатом” (за згодою) 
 

Ушенко 
Сергій Григорович 

начальник територіального управління 
Державної інспекції з 
енергозбереження  по Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Фоміч 
Сергій Володимирович 

генеральний директор концерну 
«Міські теплові мережі» (за згодою) 
 

Чернявський  
Віктор Миколайович 

заступник голови правління з питань 
газопостачання ВАТ «Запоріжгаз» 
(за згодою) 
 

Шахов 
Максим Володимирович  

перший заступник начальника 
управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації  
 

Шевченко 
Анатолій Іванович 

заступник технічного директора з 
експлуатації обладнання                            
ВАТ “Дніпроенерго” (за згодою) 
 

 
Заступник голови – керівник  
апарату облдержадміністрації 

 
С.В. Лимарчук  
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