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СКЛАД  

обласної координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
 
СТАРУХ  
Олександр Васильович  

голова облдержадміністрації, голова обласної 
координаційної ради 
 

МАТВІЇШИНА  
Оксана Євгеніївна 
 

директор Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі обласної державної адміністрації, 
заступник голови обласної координаційної ради  
 

ГОЛОВКО  
Олександр Степанович 
 

президент Запорізького обласного союзу 
промисловців і підприємців (роботодавців) 
«Потенціал», заступник голови обласної 
координаційної ради (за згодою) 
 

ШАМІЛОВ  
Володимир Іванович 
 

президент Запорізької торгово-промислової 
палати, заступник голови обласної 
координаційної ради (за згодою) 
 

КУЧЕРЕНКО  
Максим Олександрович 

заступник начальника управління – начальник 
відділу розвитку підприємництва та з питань 
регуляторної політики управління розвитку 
підприємництва, регуляторної політики та 
торгівлі Департаменту економічного розвитку і 
торгівлі Запорізької обласної державної 
адміністрації, секретар обласної координаційної 
ради 
 

Члени обласної координаційної ради: 
 
БАРАНОВСЬКА  
Марина Володимирівна  

директор Департаменту промисловості та 
розвитку інфраструктури облдержадміністрації 
 

ДОБРОДІЙ 
Дмитро Сергійович 

фізична особа – підприємець, власник 
ресторанної мережі Brand Bar Бегемот  
(за згодою) 
 

ЄРЬОМЕНКО  
Олена Вікторівна  
 

голова правління громадської організації 
«Бізнес-Союз «Порада» (за згодою) 

ЖАБОТИНСЬКИЙ  
Руслан Леонідович 
 

голова обласної громадської організації 
«Культура і мистецтво» (за згодою) 
 

КАНІВЕЦЬ  
Ігор Вікторович 
 

президент Запорізького обласного відділення 
Всеукраїнської асоціації «Український ринок»  
(за згодою) 
 

КАРАБУТА  
Павло Іванович  

заступник начальника Головного управління 
Національної поліції у Запорізькій області         
(за згодою) 
 

КЛІМОВИЧ  
Олександр Олександрович 

фізична особа - підприємець (за згодою) 
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КРИВЕНКО 
Лідія Олександрівна 
 

голова правління міської спілки підприємців 
«Ніка» (за згодою) 
 

ЛЄХ  
Ірина Іванівна 
 

депутат Запорізької обласної ради, заступник 
голови правління громадської організації 
«Купуй запорізьке» (за згодою) 
 

ЛЮБІМ  
Людмила Сергіївна 
 

перший заступник голови Запорізької обласної 
ради (за згодою) 
 

МИЛА  
Наталя Анатоліївна 
 

директор департаменту надання 
адміністративних послуг та розвитку 
підприємництва Запорізької міської ради  
(за згодою) 
 

НАЗІРОВ  
Олександр Миколайович 
 

начальник управління Державного земельного 
кадастру Головного управління 
Держгеокадастру у Запорізькій області  
(за згодою) 
 

ОЛЬШАНСЬКИЙ  
Сергій Миколайович 
 

директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Виробничо-комерційна фірма 
«Ольф» (за згодою) 
 

ПУЧКОВ  
Олексій Володимирович 
 

директор українсько-іспанського товариства з 
обмеженою відповідальністю «Урожай»  
(за згодою) 
 

СІВОВА 
Ольга Вікторівна 
 

виконувач обов’язків начальника Головного 
управління Держпродспоживслужби в 
Запорізькій області (за згодою) 
 

СТЕПАНЕНКО  
Володимир Васильович 
 

генеральний директор Державної організації 
«Регіональний фонд підтримки підприємництва 
в Запорізькій області» (за згодою) 
 

ЦЕРЕТЕЛІ 
Лариса Григорівна 
 

директор приватного підприємства «МІРАЖ» 
(за згодою) 
 

ШИЛО  
Галина Миколаївна  
 

завідувач кафедри інформаційних технологій 
електронних засобів в  Національному  
університеті «Запорізька політехніка»  
(за згодою) 
 

ЩЕДРОВСЬКА 
Олена Анатоліївна 
 

начальник управління податків і зборів з 
фізичних осіб Головного управління Державної 
податкової служби у Запорізькій області            
(за згодою) 
 

     _____________________ 
 
 
 
Директор Департаменту 
економічного розвитку і торгівлі  
облдержадміністрації        Оксана МАТВІЇШИНА 


