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Склад  
Комітету з економічних реформ у Запорізькій області 

 
 

Петров 
Борис Федорович 

голова облдержадміністрації,  
голова регіонального комітету 

 перший заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови регіонального комітету 

Матвієнко 
Павло Дмитрович 

голова обласної ради,  
заступник голови регіонального комітету (за згодою) 

Фукс  
Геннадій Григорович 

заступник голови облдержадміністрації,  
відповідальний секретар регіонального комітету 
 

Слепян  
Елла Валеріївна 

начальник Головного управління економіки 
облдержадміністрації, секретар регіонального комітету 

Члени регіонального комітету: 
 

Богуслаєв 
В’ячеслав Олександрович 

голова ради директорів ВАТ “Мотор Січ”,  
народний депутат України (за згодою) 
 

Євдокименко  
Микола Михайлович 

голова правління ЗАТ з іноземною інвестицією “ЗАЗ” 
(за згодою) 

Васюков  
Геннадій Геннадійович 

президент Громадського об’єднання (асоціація 
підприємців за легальний ринок), член наглядової 
ради  ТОВ “Торговий дім “Мегаполіс” (за згодою) 

Ванат  
Петро Михайлович 

президент Запорізького обласного  союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
"Потенціал" (за згодою) 

Двигун  
Алла Олександрівна 

проректор Запорізького інституту економіки та 
інформаційних технологій, професор, доктор 
економічних наук (за згодою) 

Довгань 
Анатолій Григорович 

голова Асоціації фермерів та приватних 
землевласників у Запорізькій області, керівник 
фермерського господарства ”Мрія”(за згодою) 

Жихарєв 
Михайло Васильович 

член Наглядової ради ВАТ ”Птахофабрика ”Зарічна” 
(за згодою) 

Іванов 
Андрій Валерійович 

радник голови облдержадміністрації, 
депутат Запорізької міської ради (за згодою)  

Кирилюк  
Олег Анатолійович 

начальник управління Національного банку України в 
Запорізькій області (за згодою) 

Клепаков                
Олександр Олексійович 

перший заступник голови обласної ради (за згодою)  

Ковальчук  
Іван Михайлович 

голова Державної податкової адміністрації у 
Запорізькій області (за згодою) 
 



 2 
Колесник  
Юрій Михайлович 

ректор Запорізького державного медичного 
університету, професор, доктор медичних наук  
(за згодою) 

Корнієвський  
Віталій Миколайович 

виконуючий обов’язки голови правління                           
ВАТ “Дніпроспецсталь” (за згодою) 

Клейнер  
Ігор Всеволодович 

генеральний директор ВАТ " Запорізький  
трансформаторний завод " (за згодою) 

Кутузов  
Сергій Володимирович 

генеральний директор ВАТ “Укрграфіт” (за згодою) 

Міщанин 
Вадим Васильович 
 

начальник управління зовнішніх зносин та 
зовнішньоекономічної діяльності 
облдержадміністрації  

Ольшанський 
Сергій Миколайович 

голова постійної комісії з питань розвитку 
підприємництва Запорізької обласної ради (за згодою) 
 

Путнокі 
Олександр Юліусович 

перший заступник голови правління-технічний 
директор ВАТ ”Запоріжсталь” (за згодою) 
  

Сергєєва  
Людмила Нільсівна 
 

завідувач кафедри економічної кібернетики та 
статистики Класичного приватного університету,  
професор, доктор економічних наук, голова обласного 
осередку Всеукраїнської спілки вчених економістів 
(за згодою) 

Тіщенко  
В’ячеслав Олексійович 

директор ВП "Запорізька АЕС" (за згодою) 
 

Череп 
Алла Василівна 

декан економічного факультету Запорізького 
Національного університету, професор, доктор 
економічних наук (за згодою) 

Шамілов  
Володимир Іванович 

президент Запорізької торгово-промислової палати, 
голова постійної комісії обласної ради з питань 
економіки, промислової політики та інвестицій  
(за згодою) 

 заступник голови облдержадміністрації  
 

 заступник голови облдержадміністрації  
 

 заступник голови - керівник апарату 
облдержадміністрації 

 
 
 
 
 
 
 

Заступник керівника апарату 
облдержадміністрації, начальник 
оргвідділу  

 
 

В.Г. Кархачов 
 


