
Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
 
16.07.2008                № 261 
 
 

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

паливно-енергетичного комплексу та інфраструктури  
області осінньо-зимового періоду 2008/2009 років 

 
 
 
 
 

Бережний 
Олександр Павлович 

перший заступник голови обласної 
державної адміністрації, голова штабу 
 

Марголін 
Олег Олегович 

начальник Головного управління 
промисловості та розвитку 
облдержадміністрації, секретар штабу 

  
 

Члени штабу: 
 

  
Бондаренко 
Вадим Григорович 

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

Виноградчий 
Віталій Григорович 

головний інженер Запорізької дирекції 
залізничних перевезень Придніпро -
вської залізниці (за згодою) 
 

Зозуля 
Володимир Іванович 

в.о. начальника управління ДАІ УМВС 
України в Запорізькій області (за 
згодою) 

Єгоров  
Олександр Миколайович 

начальник технічного відділу                       
ДП “Запорізький річковий порт”                  
АСК “Укррічфлот” (за згодою) 
 

Івко 
Іван Петрович   

інженер першої категорії з технічного 
нагляду Дніпровської ГЕС ВАТ “Укр -
гідроенерго” (за згодою) 
 

Карпов 
Олександр Сергійович 

перший заступник голови правління – 
головний інженер ВАТ “Мелітополь-
газ” (за згодою) 
 

Курило  
Дмитро Олександрович 

заступник головного інженера           
ВП “Запорізька АЕС”                               
ДП НАЕК “Енергоатом”   (за згодою) 
 
 



 2 
Ліпман  
Олександр Семенович 

начальник відділу технічної експлуа -
тації  телекомунікаційних мереж 
Запорізької філії ВАТ “Укртелеком”  
(за згодою) 
 

Ломачинський  
Анатолій Олексійович 

технічний директор ДП “Міжнародний 
аеропорт Запоріжжя” (за згодою) 
 

Лядецький 
Віктор Петрович 

заступник начальника з експлуатації та 
утримання автодоріг Служби 
автомобільних доріг у 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) 
 

Риков 
Олег Михайлович 

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

Серебряков  
Валерій Олексійович 

заступника технічного директора 
ВАТ “Запоріжжяобленерго”               
(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) 

Чепіга 
В’ячеслав Олександрович 

заступник технічного директора з 
ремонту обладнання ВАТ “Дніпро -
енерго” (за згодою) 
 

Чернявський  
Віктор Миколайович 

заступник голови правління по 
газопостачанню ВАТ «Запоріжгаз» 
(за згодою) 
 

Юлпатов  
Борис Васильович 

перший заступник начальника 
управління житлово-комунального 
господарства облдержадміністрації 
 

 
 
Заступник голови - 
керівник апарату 
облдержадміністрації             Р.В. Дригинич 


