
 Затверджено 
 
розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 
21.02.2006                     № 65 

 
Склад 

обласної Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
 

Червоненко 
Євген Альфредович 

голова облдержадміністрації, 
голова обласної Координаційної ради 
 

Сін 
Олександр Ченсанович  

перший заступник голови облдержадміністрації,  
заступник голови обласної Координаційної ради 
 

Еделєв 
Валерій Гаврилович 

віце-президент ЗОСПП «Потенціал», 
заступник голови обласної Координаційної ради 
(за згодою) 
 

Слепян 
Елла Валеріївна 

начальник головного управління економіки 
облдержадміністрації, заступник голови обласної  
Координаційної ради 
 

Корхова  
Ганна Володимирівна 

головний спеціаліст відділу регуляторної політики 
головного управління економіки облдержадміні-
страції, секретар обласної Координаційної Ради 
 

Члени обласної Координаційної ради: 
 

Андрєєва  
Валентина Миколаївна 

голова правління Запорізької обласної галузевої 
організації роботодавців у сфері торгівлі та 
послуг (за згодою) 
 

Білюшов 
Віктор Михайлович 

директор з фінансово-економічних питань 
АТ «ЗапоріжАудит-консульт» (за згодою) 
 

Білий  
Олександр Миколайович 

голова Запорізького обласного територіального 
відділення Антимонопольного комітету України 
(за згодою) 
 

Бернага  
Наталія Юріївна  

голова ради територіального відділення 
асоціації платників податків України по 
Запорізькій області (за згодою) 
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Гальцов  
Владислав Євгенович 

заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради Запорізької міської 
ради (за згодою) 
 

Головешко  
Володимир Петрович 

начальник Запорізького обласного управління 
статистики (за згодою) 
 

Горбатов  
Анатолій Федорович 

голова Федерації роботодавців ринків 
Запорізької області (за згодою) 
 

Діхтярь  
Володимир Іванович 

голова Асоціації фермерів Василівського 
району, член Асоціації фермерів Запорізької 
області (за згодою) 
 

Інякіна  
Марина Володимирівна 

заступник начальника Запорізького обласного 
управління юстиції (за згодою) 

Калагастов 
Роман Юрійович 
 

директор ВАТ “Корпорація «Арсенал» (за 
згодою) 

Канівець 
Ігор Вікторович 

президент Запорізького обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації “Український ринок” 
(за згодою) 
 

Красотін  
Леонід  Іванович 

віце-президент Гільдії підприємців Запорізької 
області (за згодою) 
 

Кругляк 
Світлана Вікторівна 

заступник начальника головного управління 
економіки облдержадміністрації, начальник 
управління регуляторної політики та 
підприємництва  
 

Лушкіна 
Ірина Василівна 

заступник начальника управління 
Національного банку України в Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Малий  
Володимир Миколайович 

генеральний директор Регіонального фонду 
підтримки підприємництва по  Запорізькій 
області (за згодою) 
 

Міхно 
Павло Володимирович  

голова Запорізького регіонального відділення 
Спілки підприємців малих, середніх і 
приватизованих підприємств України (за 
згодою) 
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Мураховський 
Олександр Володимирович 
 

голова правління Благодійного фонду 
“Відкритий світ” (за згодою) 

Ольшанський 
Сергій Миколайович 

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

Паміров  
Володимир Миколайович 

голова обласної Громадської приймальні з 
питань підтримки розвитку підприємництва, 
малого та середнього бізнесу (за згодою) 
 

Пістунов 
Валерій Іванович 

головний редактор газети «Орієнтир», президент 
ПВКП Фірма “Поліграф” (за згодою) 
 

Погрібняк 
Микола Анатолійович 

голова представництва Державного комітету 
України з питань регуляторної політики та 
підприємництва у Запорізькій області (за 
згодою) 
 

Прохоров 
Михайло Федорович 

заступник начальника УМВС України в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Сергієнко  
Владислав Олексійович 

голова наглядової ради об’єднаної кредитної 
спілки Запорізької області (за згодою) 
 

Чемерисов  
Олександр Михайлович 

начальник управління оподаткування фізичних 
осіб Державної податкової адміністрації у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

Шамілов  
Володимир Іванович 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати (за згодою) 
 

Яковенко  
Леонід Олексійович 
 
 

президент Гільдії підприємців Запорізької 
області (за згодою) 

 
 
Керівник апарату 
облдержадміністрації                        Р.В. Дригинич 


