
 ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
 Розпорядження голови обласної 
 державної адміністрації  
                                                                          22.07.2020 № 311    
 

СКЛАД 
штабу протидії незаконній торгівлі нафтопродуктами та скрапленим газом  

на автозаправних станціях на території Запорізької області 
 
ТИШЕЧКО заступник голови обласної державної  
Віталій Володимирович адміністрації (стажування), голова штабу  
 
ЛИСЕЧКО  
Ольга Вікторівна                           
 

в. о. директора Департаменту промисловості 
та розвитку інфраструктури обласної 
державної адміністрації, заступник голови 
штабу 

 
Члени штабу: 

 
ДАНОВСЬКИЙ перший заступник начальника Головного 
Володимир Віталійович  управління Держпраці у Запорізькій області  
                                                           (за згодою) 
 
ЗАРЕЦЬКА начальник управління контролю за обігом 
Юлія Василівна та оподаткуванням підакцизних товарів 
 Головного управління ДПС у Запорізькій  
 області (за згодою) 
 
ЗЕЛЕНИЙ                                         представник нафтогазової асоціації  
Станіслав Миколайович                  (за згодою) 
 
КАСІЛОВ  начальник   відділу екологічного контролю  
Павло Вікторович водних ресурсів та атмосферного повітря –  
   старший державний інспектор з охорони  
 навколишнього природного середовища    
 Запорізької області (за згодою) 
 
КИЗИМ  в.о. начальника Державної екологічної  
Артем Русланович  інспекції у Запорізькій області (за згодою) 
 
КЛИЖКО заступник генерального директора з 
Олександр Олексійович питань корпоративної безпеки  
 ПАТ «Запоріжжяобленерго» (за згодою) 
 



 2
      Продовження додатка 
  
КОЗЛОВ  
Всеволод Владиславович 

головний спеціаліст-юрисконсульт відділу 
нормативно-правової роботи юридичного 
управління апарату обласної державної 
адміністрації 
 

КУЛАК 
Олександр Михайлович  
 
 

співробітник Управління СБУ у Запорізькій 
області, підполковник (за згодою) 

МАРТИНЕНКО 
Микола Володимирович           

заступник начальника управління начальник  
відділу здійснення державного контролю за 
додержанням земельного законодавства та 
оперативного реагування Управління з 
контролю за використанням та охороною 
земель Головного управління 
Держгеокадастру у Запорізькій області (за 
згодою) 

 
ОЛЯНІНА                                         регіональний консультант з питань бюджету  
Олександра Павлівна                       Запорізького регіонального відділення 
                                                           Асоціації міст України (за згодою) 
 
ОСИТНЯНКО                                   заступник начальника управління 
Євген Віталійович                            запобігання надзвичайним ситуаціям,  
                                                            начальник відділу пожежної безпеки 
                                                            управління запобігання надзвичайним 
                                                            ситуаціям Головного управління ДСНС 
                                                            України у Запорізькій області (за згодою) 
 
ПАКЕТА                                            головний спеціаліст відділу контролю 
Едуард Вікторович                           у сферах захисту споживачів, реклами,  
                                                            антитютюнового законодавства управління 
                                                            захисту споживачів Головного управління 
                                                            Держпродспоживслужби в Запорізькій  
                                                            області (за згодою) 
 
ПИРОГОВ                                        начальник відділу протидії незаконному 
Сергій Олегович                              обігу підакцизних товарів оперативного 
                                                           Управління ГУ ДФС у Запорізькій області 
                                                           (за згодою) 
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  Продовження додатка 
 
ПОЛЯКОВА заступник начальника Головного управління 
Ірина Борисівна  Держпраці у Запорізькій області – начальник 
  відділу нагляду об’єктів підвищеної   
                                                           небезпеки (за згодою)                                                                                                  
 
САРОВСЬКИЙ                                представник нафтогазової асоціації  
Олег Володимирович                      (за згодою) 
 
СМАГЛЮК заступник начальника управління - начальник 
Ірина Вікторівна відділу ліцензування роздрібної торгівлі  
 алкогольними напоями, тютюновими  
 виробами та пальним управління контролю 
 за обігом та оподаткуванням підакцизних 

товарів Головного управління ДПС у 
Запорізькій області (за згодою) 
 

ТВЕРДОХЛІБОВ 
Геннадій Олександрович 

начальник відділу економіки, фінансів та 
зв’язків з громадськістю інспекції з 
благоустрою Запорізької міської ради (за 
згодою) 

 
ШЕПЕЛЬ заступник начальника управління - начальник 
Євген Сергійович відділу дільничних офіцерів поліції  
 Управління превентивної діяльності  
 ГУНП в Запорізькій області (за згодою) 
 
ШЕРЕМЕТА                                    заступник начальника відділу протидії 
Данило Володимирович                 незаконному обігу підакцизних товарів 
                                                           оперативного управління ГУ ДФС 
                                                           у Запорізькій області (за згодою) 
 
ШУСТОВ  заступник начальника управління нагляду у 
Володимир Володимирович   кримінальному провадженні прокуратури 
 Запорізької області (за згодою) 

______________________ 
 
 
 
 
В. о. директора Департаменту 
промисловості та розвитку 
інфраструктури обласної  
державної адміністрації 

 
 
 
 
 
 
 
Ольга ЛИСЕЧКО  

 


