
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації 
 

15.08.2018                   № 427 
 

СКЛАД  
обласної комісії з координації дій з протидії крадіжкам та 

пошкодженням кабельно-провідникової продукції  
та іншого промислового обладнання 

 
Бриль  
Костянтин Іванович 
 

голова облдержадміністрації, голова обласної 
комісії 

  
Бабанін 
Олександр Олександрович 
 

заступник голови облдержадміністрації, 
заступник голови обласної комісії 

 
Чаплигін 
Євген Васильович 

заступник начальника відділу промисловості 
управління промисловості, транспорту та 
дорожнього господарства Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації, секретар обласної 
комісії 

 
Члени обласної комісії: 

 
Адамчук 
Валерій Іванович 

старший інженер ПрАТ «Фарлеп-Інвест»  
(за згодою) 
 

Антонов 
Андрій Миколайович 

директор Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 
 

Барановська  
Марина Володимирівна 

заступник директора Департаменту 
промисловості та розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації 

 
Булавін 
Андрій Георгійович  

головний експерт з ІТ безпеки та технічних 
питань ПрАТ «Київстар» (за згодою) 

 
Василина 
Мирослав Михайлович 

заступник генерального директора з питань 
безпеки ПрАТ «Датагруп» (за згодою) 
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Верещак 
Олександр Миколайович 

експерт з питань безпеки, регіон «Південь», 
ПрАТ «ВФ Україна» (за згодою) 
 

Воронцов  
Станіслав Борисович 

начальник відділу внутрішньої безпеки  
ПрАТ «ВФ Україна» (за згодою) 
 

Галашев  
Олексій Борисович  

старший експерт з питань безпеки, регіон 
«Південь», ПрАТ «ВФ Україна» (за згодою) 

 
Давіденко 
Анатолій Іванович 

старший спеціаліст відділу взаємодії з 
правоохоронними органами 
ПАТ «Укртелеком» (за згодою) 

 
Ємець 
Сергій Павлович  

менеджер з безпеки ПрАТ «Фарлеп-Інвест»   
(за згодою) 

 
Лисечко  
Ольга Вікторівна 

заступник начальника управління – начальник 
відділу промисловості управління 
промисловості, транспорту та дорожнього 
господарства Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури 
облдержадміністрації  

 
Ліновецький 
Юрій Олександрович 

заступник начальника підрозділу Управління 
Служби безпеки України в Запорізькій області 
(за згодою) 

 
Марков 
Олександр Олександрович  

провідний спеціаліст Служби економічної 
безпеки м. Запоріжжя ПрАТ «Датагруп»                   
(за згодою) 

 
Моісєєв 
Олександр Іванович  

начальник відділу регіональної безпеки 
Запорізької філії ПАТ «Укртелеком»                     
(за згодою) 

 
Нікітенко 
Віталій Володимирович 

помічник голови Ради Української асоціації 
операторів зв’язку «Телас» (за згодою) 
 

 
Ошеров  
Леонід Михайлович  

голова Ради Української асоціації операторів 
зв’язку «Телас» (за згодою) 
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Пісарев 
Роман Анатолійович 

заступник директора Департаменту – 
начальник управління промисловості, 
транспорту та дорожнього господарства 
Департаменту промисловості та розвитку 
інфраструктури облдержадміністрації 

 
Плетінь  
Віталій Вікторович 

начальник відділу координації роботи 
правоохоронних органів виконкому 
Запорізької міської ради (за згодою) 

 
Полягай  
Михайло Анатолійович 

головний інженер структурного підрозділу 
«Запорізька дирекція залізничних перевезень» 
регіональної філії «Придніпровська залізниця» 
ПАТ «Українська залізниця» (за згодою) 

 
Семенов 
Роман Анатолійович 

радник заступника генерального директора з 
корпоративної безпеки                                                 
ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 

 
Сичов  
Олексій Леонідович 

начальник відділу боротьби з майновими 
злочинами в державному секторі та 
шахрайством Управління карного розшуку 
Національної поліції Головного управління 
Національної поліції в Запорізькій області                 
(за згодою) 

 
Сумкін  
Станіслав Олександрович 
 

старший оперуповноважений Управління 
захисту економіки в Запорізькій області                    
(за згодою) 

 
Фреюк  
Артем Тарасович 

менеджер з регуляторних  питань                      
ПрАТ «Київстар» (за згодою) 

 
Шайфутдінов 
Олександр Бурганович 

директор Департаменту режиму, охорони та 
безпеки об’єктів ПАТ «Укртелеком»                                 
(за згодою) 

 
Шпак 
Руслан Петрович 

начальник відділу корпоративної безпеки 
ПрАТ «Київстар» (за згодою) 
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Щербаков 
Гліб Сергійович 

 
начальник підрозділу Управління Служби 
безпеки України в Запорізькій області                       
(за згодою) 

 
 
 
 

Керівник апарату          З. БОЙКО 


