
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної 
державної адміністрації

   07.05.2020   № 184

СКЛАД
комісії з обстеження доріг і дорожніх об’єктів на автобусних маршрутах

загального користування

ПИРОЖАНСЬКА
Ірина Олександрівна

заступник  директора  департаменту-начальник
управління  транспорту  та  дорожнього
господарства  Департаменту  промисловості  та
розвитку  інфраструктури  обласної  державної
адміністрації, голова комісії

САЛЮК
Артур Святославович 

заступник  начальника  управління  -  начальник  відділу  транспорту  та  зв’язку
управління транспорту та дорожнього господарства Департаменту промисловості та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації 

ІЛЬЧУК
Павло Олександрович

головний  спеціаліст  відділу  транспорту  та  зв’язку  управління  транспорту  та
дорожнього  господарства  Департаменту  промисловості  та  розвитку
облдержадміністрації, секретар комісії

Члени комісії:

БУГАЄНКО
Максим Вікторович

провідний інженер  відділу  технічного нагляду
Державного  підприємства  «Місцеві  дороги
Запорізької області» (за згодою)

ГАЛИЧ
Олег Анатолійович 

ЄМЦОВА
Дар’я Олегівна

начальник  відділу  ремонту  та  експлуатаційного  утримання  автомобільних  доріг,
штучних споруд та безпеки дорожнього руху Служби автомобільних доріг Запорізької
області               (за згодою)

головний  спеціаліст  відділу  транспорту  та  зв’язку  управління  транспорту  та
дорожнього  господарства  Департаменту  промисловості  та  розвитку
облдержадміністрації

ЖУРАВСЬКИЙ 
Антон Ростиславович 

КОЛЕСНІЧЕНКО
Денис Андрійович 

ПІГУЛЬСЬКИЙ
Денис Дмитрович 

ПІГУЛЬСЬКИЙ
Дмитро Олександрович 

старший інспектор відділу безпеки дорожнього
руху  Управління  патрульної  поліції  в
Запорізькій області, капітан поліції (за згодою)

головний  спеціаліст  відділу  транспорту  та
зв’язку  управління  транспорту  та  дорожнього
господарства  Департаменту  промисловості  та
розвитку інфраструктури облдержадміністрації

провідний  інженер  відділу  ремонту  та
експлуатаційного  утримання  автомобільних
доріг,  штучних споруд та  безпеки  дорожнього
руху  Служби  автомобільних  доріг  Запорізької
області (за згодою) 
провідний інженер  відділу  технічного нагляду
Державного  підприємства  «Місцеві  дороги
Запорізької області» (за згодою)

ПУЧКОВА заступник  начальника  відділу  транспорту  та



                                                                                                                                                          
                                                     Продовження додатка

Тетяна Сергіївна

СКОРОХОДОВ
Михайло Володимирович

ЯНІЦЬКИЙ
Олег Олександрович

зв’язку  управління  транспорту  та  дорожнього
господарства  Департаменту  промисловості  та
розвитку інфраструктури

головний  спеціаліст  відділу  державного
контролю та нагляду за безпекою на транспорті
Управління  Укртрансбезпеки  у  Запорізькій
області (за згодою)

головний  спеціаліст  відділу  державного
контролю та нагляду за безпекою на транспорті
Управління  Укртрансбезпеки  у  Запорізькій
області (за згодою)

__________________

В.о. директора Департаменту
промисловості та розвитку
інфраструктури облдержадміністрації                                          Ольга ЛИСЕЧКО
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