
  

Додаток 2 
 
до розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
22.06.2004                      №  258 

 
 
 

Закріплення 
за районами керівників головних управлінь, управлінь та інших структурних 
підрозділів облдержадміністрації, територіальних органів центральних  

органів виконавчої влади для надання практичної допомоги на місцях по 
збиранню ранніх зернових культур урожаю 2004 року 

 
 

Райони ПІБ, посади 
1 2 

Бердянський Свистунов Анатолій Іванович –  
начальник обласної державної насіннєвої інспекції 
(за згодою) 
 

Василівський Губа Анатолій Іванович – 
директор обласної станції багаторічних трав  
(за згодою) 
 

Великобілозерський Щербань Віктор Сергійович –  
начальник Прикордонної державної інспекції по 
карантину рослин у Запорізькій області 
(за згодою) 
 

Веселівський Пензєв Олександр Федорович – 
директор Запорізької державної дослідної станції 
(за згодою) 
 

Вільнянський Лисенков Сергій Володимирович –  
перший заступник начальника головного 
управління сільського господарства і 
продовольства облдержадміністрації 
 

Гуляйпільський Бабміндра Дмитро Іванович –  
начальник Запорізького обласного головного 
управління земельних ресурсів (за згодою) 
 

Куйбишевський Василенко Віталій Валентинович –  
начальник обласної державної хлібної інспекції (за 
згодою) 
 



 

   

2 

Мелітопольський Рульєв Віталій Андрійович –  
директор Українського інституту зрошуваного 
садівництва (за згодою) 
 

Михайлівський Катернюк Юлія Володимирівна –  
в. о. начальника інспекції якості формування 
ресурсів сільськогосподарської продукції 
облдержадміністрації 
 

Новомиколаївський Пилипчук Леонід Володимирович –  
начальник обласної державної станції захисту  
рослин (за згодою) 
 

Оріхівський Ушакова Надія Степанівна – 
генеральний директор корпорації 
“Запоріжсадвинпром” (за згодою) 
 

Пологівський Бруй Володимир Іванович –  
директор Запорізької філії НАК “Украгролізинг” 
(за згодою) 
 

Приазовський Ясинецький Олександр В’ячеславович –  
начальник управління регіональної аграрної 
політики головного управління сільського 
господарства і продовольства  
облдержадміністрації 
 

Приморський Копитін Сергій Іванович – 
заступник начальника головного управління 
сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації 
 

Розівський Кротінов Іван Володимирович –  
директор Розівської дослідної станції інституту 
зернового господарства (за згодою) 
 

Токмацький Шляховчук Володимир Андрійович –  
начальник обласного виробничого управління 
меліорації і водного господарства (за згодою) 
 

Чернігівський Зайцев Михайло Тихонович –  
заступник начальника головного управління 
сільського господарства і продовольства 
облдержадміністрації 
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Якимівський Дністрянський Мирон Ілліч –  
начальник інспекції державного технічного 
нагляду  облдержадміністрації 
 

 
 
 
 
Заступник голови, керівник  апарату  
обласної державної адміністрації     Г.Ф. Коваленко 


