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СКЛАД 
конкурсного комітету з визначення автомобільних перевізників 

 

ШУСТОВ 
Володимир Володимирович 

перший заступник голови облдержадміністрації, 
голова конкурсного комітету 

ПІСАРЕВ 
Роман Анатолійович 
 

начальник Управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації, заступник голови 
конкурсного комітету 

ПИРОЖАНСЬКА 
Ірина Олександрівна 
 

заступник начальника управління – начальник 
відділу транспорту та зв’язку Управління 
транспорту та зв’язку облдержадміністрації, 
секретар конкурсного комітету 

Члени конкурсного комітету: 

БАЗАЙ 
Олег Володимирович 
 

голова відокремленого підрозділу «Місцевий 
осередок всеукраїнської громадської організації  
у Запорізькій області» ВГО «Громадський 
комітет транспортної безпеки» (за згодою) 

БЕНДА 
Олександр Володимирович 
 

виконуючий обов’язки президента Запорізької 
галузевої організації роботодавців транспорту 
(за  згодою) 

БОБИР 
Сергій Михайлович  
 

член відокремленого підрозділу «Місцевий 
осередок всеукраїнської громадської організації  
у Запорізькій області» ВГО «Громадський 
комітет транспортної безпеки» (за згодою) 

ВОЛКОВ 
Михайло Олександрович 
 

член відокремленого підрозділу «Місцевий 
осередок всеукраїнської громадської організації  
у Запорізькій області» ВГО «Громадський 
комітет транспортної безпеки» (за згодою) 

ГЕРМАНЮК  
Олег Борисович 

керівник Громадської організації «Запорізька 
асоціація перевізників» (за згодою) 

ГОРОБЕЦЬ 
Максим Олександрович 

представник Громадської організації «За безпеку 
на пасажирському транспорті» (за згодою) 

ЖУРАВСЬКИЙ 
Антон Ростиславович 
 

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

КВАС 
Анастасія Євгенівна 

начальник відділу моніторингу пасажирських 
перевезень Управління транспорту та зв’язку 
облдержадміністрації 

МАШИНСЬКИЙ 
Олександр Миколайович 
 

голова постійної комісії з питань будівництва, 
транспорту, зв’язку та паливно-енергетичного 
комплексу Запорізької обласної ради (за згодою) 
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МІНЯЙЛО 
Олександр Сергійович 

начальник юридичного управління апарату 
облдержадміністрації 

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) 

НОВІКОВ 
Єгор Олександрович 

голова Громадської організації «Міський 
автобус» (за згодою) 

ПОРТНИЙ 
Віталій Володимирович 
 

завідувач сектору взаємодії з суб’єктами 
проведення обов’язкового технічного контролю 
Регіонального сервісного центру МВС в 
Запорізькій області  (за згодою) 

СІРИК 
Олена Павлівна 

голова Запорізької обласної організації 
профспілки працівників автомобільного 
транспорту та шляхового господарства України 
(за згодою) 

ЦОКУР 
Олександр Вікторович 

представник Запорізької галузевої організації 
роботодавців транспорту (за згодою) 

 
____________________________ 

 
 
 
 
Начальник Управління транспорту  
та зв’язку Запорізької обласної  
державної адміністрації                                                                  Роман ПІСАРЕВ 


