ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСН ОЇ Д ЕРЖ А В Н О Ї АДМ ІН ІСТРАЦІЇ

г ч./о лс/б

№

яоя

П ро робочу групу з супроводж ення реалізації
інвестиційного проекту з будівництва о б ’єкта
транспортної інф раструктури
«П еревантаж увальний термінал
з відвантаження зернових та олійних
культур на річковий та морський транспорт»
у м.Гола П ристань Х ерсонської області
З м етою всебічного розгляду питань з супроводж ення реалізації
інвестиційного проекту з будівництва о б ’єкта транспортної інфраструктури
«П еревантаж увальний термінал з відвантаж ення зернових та олійних культур
на річковий та морський транспорт» у м.Гола П ристань Х ерсонської області,
керую чись статтею 6, пунктом 2 частини перш ої статті 13, пунктом 2 статті 26,
пунктами 1, 9 частини перш ої статті 39, частиною перш ою статті 41 Закону
У країни «Про місцеві держ авні адміністрації»:
1. У творити робочу групу з супроводж ення реалізації інвестиційного
проекту
з
будівництва
о б ’єкта
транспортної
інфраструктури
«П еревантаж увальний терм інал з відвантаж ення зернових та олійних культур
на річковий та морський транспорт» у м.Гола П ристань Х ерсонської області
(далі - робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі:
2.1. Проводити засідання не рідш е ніж один раз на місяць до моменту
впровадж ення проекту.
2.2. Щ окварталу до 10 числа місяця, наступного за звітнім періодом,
надавати голові обласної держ авної адм іністрації інформацію про- результати
розгляду питань, що виникаю ть у ході здійснення вказаного проекту, з
відповідними пропозиціями.
3. Контроль за виконанням цього розпорядж ення покласти на
в.о. заступника голови обласної держ авної адм іністрації Риш ука Є.М.
Г олова обласної
держ авної адм іністрації

А. А .Гордєєв

Додаток’
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
М
/ р . Л О /6
№
<20#
СКЛАД
робочої групи з супроводження реалізації інвестиційного проекту з будівництва
об’єкта транспортної інфраструктури «Перевантажувальний термінал
з відвантаження зернових та олійних культур на річковий та морський транспорт» в
м.Гола Пристань Херсонської області
Рищук
Євген Миколайович

- в.о.
заступника
голови обласної
адміністрації, керівник робочої групи

Адамчик
Олександр Олександрович

- в.о.
заступника
голови
обласної державної
адміністрації, заступник керівника робочої групи

Бесєдін
Сергій Васильович

- заступник генерального директора з будівництва
ТОВ СП «НІБУЛОН», заступник керівника робочої
групи (за згодою)

Волік
Андрій Олександрович

- заступник генерального директора з безпеки
судноплавства ТОВ СП«НІБУЛОН», заступник
керівника робочої групи (за згодою)

Ужвій
Тетяна Олександрівна

державної

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

Андрієнко
Ігор Олегович

начальник Херсонського
водних ресурсів (за згодою)

Асатурова
Наталія Миколаївна

в.о.
начальника
Держспоживслужби
згодою)

Бабич
Олександр Володимирович
Берлим
Віталій Володимирович
Будагова
Оксана Олександрівна

обласного

Головного
в < Херсонській

управління

управління
області (за

- Голопристанський міський голова (за згодою)

начальник Головного управління
Херсонській області (за згодою)

Держпраці

у

- в.о. директора державного підприємства геодезії,
картографії та кадастру «Херсонгеоінформ» (за
згодою)
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Продовження додатка

Закалінський
Михайло Володимирович

в.о. начальника
згодою)

Херсонської

митниці

ДФС

(за

Зангієв
Альберт Георгійович

голова правління ПАТ «Херсонгаз» (за згодою)

Криволап
Ігор Іванович

начальник
управління
транспорту,
інфраструктури та зв.‘язку обласної
адміністрації

Кургаметов
Неджад Арсенович

директор ДП «Херсонський науково-дослідний та
проектний інститут землеустрою» (за згодою)

Мальцев
Устин Валерійович

начальник Державної
екологічної
Херсонській області (за згодою)

Нестеренко
Сергій Григорович

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

Паливода
Олександр Миколайович

директор Департаменту агропромислового розвитку
обласної державної адміністрації

Петров
Денис Сергійович

начальник управління. державної архітектурнобудівельної інспекції у Херсонській області

Попутько
Юрій Анатолійович

директор
Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Рудченко
Сергій Миколайович

начальник управління капітального
обласної державної адміністрації

будівництва

Савченко
Микола Миколайович

начальник Служби
автомобільних
Херсонській області (за згодою)

доріг

Сафронов
Ігор Миколайович

голова правління ПАТ «Енергопостачальна компанія
«Херсонобленерго» (за згодою)

Сахно
Ігор Миколайович

заступник начальника
Херсонської
залізничних перевезень (за згодою)

Солоницький
Іван Вікторович

начальник Херсонської обласної інспекції по охороні
пам'яток історії та культури (за згодою)

дорожньої
державної

інспекції

у

у

дирекції

з

Продовження додатка

Соценко
Валерій Валерійович

- заступник
директора
Департаменту
комунального
господарства
та
енергетичного
комплексу
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)

Хоменко
Анатолій Семенович

- керівник регіонального представництва Українського
національного комітету Міжнародної торгової палати
у Херсонській та Миколаївській областях

Чорний
Сергій Михайлович

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

Шаповалов
Олексій Юрійович

- експерт з земельних питань (за згодою)

Шапран
Ігор Анатолійович

- в.о.
начальника
Головного
управління
Держгеокадастру у Херсонській області (за згодою)

Шевченко
Сергій Анатолійович

- начальник
державної
інспекції
сільського
господарства в Херсонській області (за згодою)

В.о. заступника голови
обласної державної адміністрації

житловопаливнодержавної

Є.Рищук

