ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
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П ро робочу групу з питань
супроводж ення реалізації інвестиційного
проекту з будівництва комплексу по
зберіганню , первинній обробці та глибокій
переробці зернових у м.Х ерсоні
З м етою всебічного розгляду питань, п о в ’язани х з реалізацією у
Х ерсонській області інвестиційного проекту, керую чись статтею 6, пунктом 2
частини перш ої статті 13, пунктом 2 статті 26, пунктам и 1, 9 частини перш ої
статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону У країни «П ро місцеві державні
адміністрації»:
1. У творити
робочу
групу
з питань
супроводж ення реалізації
інвестиційного проекту з будівництва комплексу по зберіганню , первинній
обробці та глибокій переробці зернових у м.Х ерсоні (далі - робоча група) у
складі згідно з додатком.
2. Робочій групі:
2.1. П роводити засідання не рідш е одного разу на місяць до
впровадж ення проекту.
2.2. Щ окварталу до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом,
ф ормувати інф орм аційно-аналітичну довідку про стан реалізації проекту та
план заходів на наступний квартал для розгляду під час засідання робочої
групи.
3. К онтроль за виконанням цього розпорядж ення залиш аю за собою.

Голова обласної
держ авної адм іністрації

А .А .Гордєєв

Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
Ш Ю - ЯО/? № 76Z
СКЛАД
робочої групи з питань супроводження реалізації інвестиційного проекту з
будівництва комплексу по зберіганню, первинній обробці та глибокій переробці
зернових у м.Херсоні
Г ордєєв
Андрій Анатолійович

- голова обласної державної адміністрації, керівник
робочої групи

Рищук
Євген Миколайович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
заступник керівника робочої групи

Козаков
Ігор Володимирович

- перший заступник Херсонського міського голови,
заступник керівника робочої групи (за згодою)

Хоменко
Анатолій Семенович

- заступник керівника регіонального представництва
Українського національного комітету Міжнародної
торгової палати у Херсонській та Миколаївській
областях, заступник керівника робочої групи
(за згодою)

Шибаєв
Андрій Леонідович

- представник ТОВ
«Корн Фудз Інтернешнл»,
заступник керівника робочої групи (за згодою)

Ужвій
Тетяна Олександрівна

- заступник директора Департаменту інвестиційної,
туристично-курортної діяльності та промислової
політики обласної державної адміністрації начальник управління інвестиційної діяльності та
грантових проектів, секретар робочої групи
Члени робочої групи:

Андрієнко
Ігор Олегович

- начальник Херсонського
водних ресурсів (за згодою)

обласного

управління

Берлим
Віталій Володимирович

- начальник Головного управління
Херсонській області (за згодою)

Віркун
Марина Анатоліївна

- начальник управління транспортної, дорожньої
інфраструктури і зв’язку Херсонської міської ради
(за згодою)

Давискиба
Роман Тадейович

- в.о. директора державного підприємства геодезії,
картографії
та
кадастру
«Херсонгеоінформ»
(за згодою)
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Долженко
Ірина Миколаївна

Продовження додатка
- в.о. заступника директора департаменту, начальника
управління
містобудування
та
архітектури
департаменту містобудування та землекористування
Херсонської міської ради, в.о. головного архітектора
міста, член Національної спілки архітекторів України
(за згодою)

Жаров
Михайло Олександрович

- директор
департаменту
містобудування
та
землекористування Херсонської
міської ради
(за згодою)

Закалінський
Михайло Володимирович

- в.о.
начальника
(за згодою)

Зангієв
Альберт Г еоргійович

- голова правління ПАТ «Херсонгаз» (за згодою)

Клим
Ігор Вікторович

- начальник Головного управління ДФС у Херсонській
області (за згодою)

Мальцев
Устин Валерійович

- начальник Державної екологічної
Херсонській області (за згодою)

Маршак
Ростислав Михайлович

- начальник
управління
архітектурно-будівельного
міської ради (за згодою)

Нестеренко
Сергій Григорович

- заступник начальника інспекції Держенергонагляду у
Південному
регіоні начальник
інспекції
Держенергонагляду у Херсонській області - старший
державний
інспектор зенергетичного нагляду
(за згодою)

Паливода
Олександр Миколайович

- директор Департаменту агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

Петров
Денис Сергійович

- начальник управління Державної архітектурнобудівельної
інспекції у Херсонській області (за
згодою)

Попутько
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Руснак
Олександр Юрійович

- в.о. начальника управління капітального будівництва
обласної державної адміністрації

Савченко
Микола Миколайович

- начальник
Служби автомобільних
Херсонській області (за згодою)

Херсонської

митниці

ДФС

інспекції

у
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Сафронов
Ігор Миколайович

Продовження додатка
- голова
правління
ПрАТ
«Енергопостачальна
компанія «Херсонобленерго» (за згодою)

Сахно
Ігор Миколайович

- заступник
начальника
Херсонської
залізничних перевезень (за згодою)

Солоницький
Іван Вікторович

- начальник обласної інспекції по охороні пам’яток
історії та культури (за згодою)

Соценко
Валерій Валерійович

- начальник
управління
транспорту,
інфраструктури та зв’язку обласної
адміністрації

Твердий
Іван Павлович

- начальник Південно-Української гідрогеологічної
експедиції
Причорноморського
державного
регіонального геологічного підприємства (за згодою)

Тищенко
Віктор Володимирович

- начальник Херсонського обласного управління
лісового та мисливського господарства (за згодою)

Ходін
Григорій Миколайович

- начальник управління містобудування та архітектури
обласної
державної
адміністрації,
головний
архітектор області

Холін
Олександр Іванович

- директор
філії
державного
підприємства
«Спеціалізована
державна
експертна
організація центральна служба Української
державної будівельної експертизи» у Херсонській
області (за згодою)

Чорний
Сергій Михайлович

- начальник Головного управління ДСНС України в
Херсонській області (за згодою)

Шапран
Ігор Анатолійович

- начальник Головного управління Держгеокадастру у
Херсонській області (за згодою)

Шевченко
Сергій Анатолійович

- начальник
Головного
управління
Держпродспоживслужби в Херсонській області
(за згодою)

Юренко
Юрій Юрійович

- начальник відділу експлуатації Херсонської філії
ПрАТ «Київ - Дніпровське МППЗТ» (за згодою)

Заступник голови
обласної державної адміністрації

дирекції

дорожньої
державної

Є.М.Рищук

