
 
 
ЗАТВЕРДЖЕНО 
 
Розпорядження  голови обласної 
державної адміністрації 

 
03.11.2021   №   746 

 
 

СКЛАД 
робочої групи з  питань функціонування ринку пасажирських 

автомобільних перевезень у Запорізькій області 
 
 

ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

перший заступник голови 
облдержадміністрації, голова робочої групи 

ПІСАРЕВ 
Роман Анатолійович 
 
 
КВАС 
Анастасія Євгенівна 

в.о. начальника  Управління транспорту та 
зв’язку   облдержадміністрації, заступник 
голови робочої групи 

начальник відділу моніторингу пасажирських 
перевезень Управління транспорту та зв’язку   
облдержадміністрації, секретар робочої групи 

Члени робочої групи: 

АКАРЯНЦ                                  провідний інспектор відділу моніторингу 
Григорій Володимирович         пасажирських перевезень Управління  
     транспорту та зв’язку  облдержадміністрації  
 
 
АНІЩЕНКО                                заступник начальника Південно-Східного         
Тетяна Сергіївна                         міжрегіонального управління Міністерства              
                                                      юстиції у Запорізькій області Південно- 
                                                      Східного міжрегіонального управління  
                                                      Міністерства юстиції (м. Дніпро)  (за згодою) 

 

БОГУН                                         головний спеціаліст відділу досліджень і          
Віра Іванівна                                розслідувань в Запорізькій області Південно- 
                                                      східного міжобласного територіального  
                                                      відділення Антимонопольного комітету  
                                                      України (за згодою) 
 
 БОБРОВ                               старший державний інспектор відділу 
Олександр Олексійович              державного контролю на залізничному                        
                                                       транспорті Департаменту державного  
                                                       контролю на транспорті Державної служби 
                                                      України з безпеки на транспорті (за згодою) 
 
ВИЗВІЛКО 
Тетяна Володимирівна 
 

 

 

заступник начальника Південно-Східного 
міжрегіонального управління Міністерства 
юстиції – начальник Управління забезпечення 
примусового виконання рішень у Запорізькій 
області Південно-Східного міжрегіонального 
управління Міністерства юстиції (м. Дніпро) 
(за згодою) 

 



  

                                                                                                                                           Продовження додатка  

2

ДАВИДЕНКО 
Ольга Миколаївна 
 

 

 
ДЕМЕНТІЙ  
Олексій Олексійович 
 

 
ЖУРАВСЬКИЙ 
Антон Ростиславович  
 

 
 
ЗАГОРУЛЬКО 
Олексій Володимирович 
 

 

заступник начальника управління з питань 
праці – начальник відділу додержання 
законодавства про працю, зайнятість та інших 
нормативно-правових актів Головного 
управління Держпраці у Запорізькій області  
(за згодою) 

головний спеціаліст відділу державного 
контролю на автомобільному транспорті 
Департаменту державного контролю на 
транспорті Державної служби України з 
безпеки на транспорті (за згодою)   
 
старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області  Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України (за згодою) 
 
старший державний інспектор відділу 
державного контролю на автомобільному 
транспорті Департаменту державного 
контролю на транспорті Державної служби 
України з безпеки на транспорті (за згодою)   

ЗАХАРОВ 
Микола Миколайович 
 
 
 
 
 
ІВАХНЕНКО 
Владислав Миколайович 

старший оперуповноважений з ОВС відділу 
організації викриття економічних злочинів та 
боротьби з відмиванням доходів, одержаних 
злочинним шляхом управління боротьби з 
фінансовими злочинами ГУ ДФС у Запорізькій 
області   (за згодою) 

старший інспектор відділу безпеки 
дорожнього руху Управління патрульної 
поліції в Запорізькій області Департаменту 
патрульної поліції Національної поліції 
України (за згодою) 
 

КАЛЮЖНИЙ 
Андрій Іванович 

начальник контрольно-ревізійного відділу 
ПрАТ «Запоріжавтотранс» (за згодою) 

КАХАДЗЕ  
Вахтанг Малхазійович  
 
 

провідний інспектор відділу моніторингу 
пасажирських перевезень Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 

КЛЕЦЬ 
Олександр Володимирович 
 
 
 
 
 
КОЛЕСНІЧЕНКО 
Денис Андрійович 
 

старший державний інспектор відділу 
державного контролю на автомобільному 
транспорті Департаменту державного 
контролю на транспорті Державної служби 
України з безпеки на транспорті (за згодою)   
 

заступник начальника відділу транспорту та 
зв’язку Управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації 
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КОЛОКОТ 
Артур Сергійович 
 
 
 
 

 
оперуповноважений Управління стратегічних 
розслідувань в Запорізькій області 
Департаменту стратегічних розслідувань 
Національної поліції України (за згодою) 
 

КОРОНЕВИЧ 
Денис Олександрович 

заступник начальника управління – начальник 
ВОД ГР Управління превентивної діяльності  
Головного управління Національної поліції  в 
Запорізькій області   (за згодою) 

МУСТАФАЄВ 
Олег Олександрович 
 

головний спеціаліст відділу державного 
контролю на автомобільному транспорті 
Департаменту державного контролю на 
транспорті Державної служби України з 
безпеки на транспорті (за згодою)   

 
ОНИСЬКО 
Владислав Сергійович 
 

провідний інспектор відділу моніторингу 
пасажирських перевезень Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 

 
ПИРОЖАНСЬКА                        заступник начальника управління-начальник 
Ірина Олександрівна                   відділу транспорту та зв’язку Управління   
          транспорту та зв’язку облдержадміністрації 
 
 

  РИБАЛКА 
  Григорій Леонідович 
 
 
 

  старший     державний     інспектор   відділу    
  державного   контролю    за    безпекою   на    
  транспорті    у   Запорізькій  області  
  Придніпровського            міжрегіонального    
  управління   Укртрансбезпеки     (за згодою)   
 

  
СТАДНІЧЕНКО співробітник Управління Служби безпеки  
Олег Сергійович України в Запорізькій області (за згодою) 
   

  

 _________________________ 

 

 
В.о. начальника Управління 
транспорту та зв’язку 
Запорізької обласної 
державної адміністрації                  
 
 
 

 
 

                     Роман ПІСАРЕВ 
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