ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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Про робочу групу з питань
супроводження реалізації інвестиційних
проектів у галузі відновлюваної енергетики
на територіях Генічеського, Каланчацького,
Новотроїцького та Чаплинського районів
Херсонської області
З метою всебічного розгляду питань, пов’язаних з реалізацією у Херсонській
області інвестиційних проектів у галузі відновлюваної енергетики, керуючись
статтею 6, пунктом 2 частини першої статті 13, пунктом 2 статті 26, пунктами 1, 9
частини першої статті 39, частиною першою статті 41 Закону України «Про місцеві
державні адміністрації»:
1. Утворити робочу групу з питань супроводження реалізації інвестиційних
проектів у галузі відновлюваної енергетики на територіях Генічеського,
Каланчацького, Новотроїцького та Чаплинського районів Херсонської області (далі робоча група) у складі згідно з додатком.
2. Робочій групі:
2.1. Забезпечувати супроводження реалізації в області наступних
інвестиційних проектів:
- будівництво вітроелектростанції «Овер’янівська» потужністю 69,3 МВт на
території Сивашівської сільської ради Новотроїцького району та Новодмитрівськоїі
сільської ради Генічеського району (далі - проект 1);
- будівництво вітроелектростанції «Новотроїцька>> потужністю 69,3 МВт на
території Сивашівської сільської ради та Новотроїцької селищної ради
Новотроїцького району (далі - проект 2);
- будівництво вітроелектростанції «Каланчацька» потужністю 300 МВт на
територіях Олександрійської, Олексіївської, Червоночабанської (Преображенської) та
Гаврилівської сільських рад Каланчацького району (далі - проект 3);
- будівництво вітроелектростанції «Чаплинська» потужністю 300 МВт на
території Чаплинського району (далі - проект 4).
2.2. Проводити засідання у міру виникнення питань, які потребують вирішення,
до завершення реалізації інвестиційних проектів, а саме: проекту 1 - до 31 грудня
2019 року, проекту 2 - до 31 грудня 2018 року, проектів 3 та 4 - до 31 грудня
2020 року.
2.3. Щопівроку до 10 числа місяця, наступного за звітним періодом, формувати
інформаційно-аналітичну довідку про стан реалізації проектів та план заходів на
наступний квартал для розгляду на засіданні робочої групи.
3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника
голови обласної державної адміністрації Рищука Є.М.
Голова обласної
державної адміністрації
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Додаток
до розпорядження голови
обласної державної адміністрації
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робочої групи з питань супроводження реалізації інвестиційних проектів у галузі
відновлюваної енергетики на територіях Генічеського, Каланчацького,
Новотроїцького та Чаплинського районів Херсонської області
Рищук
Євген Миколайович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
співкерівник робочої групи

Карл Стурен

- генеральний директор ТОВ «Віндкрафт Україна»,
співкерівник робочої групи (за згодою)

Адамчик
Олександр Олександрович

- заступник голови обласної державної адміністрації,
заступник співкерівників робочої ірупи

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:

Бурейко
Олександр Альбертович

- голова Чаплинської районної державної адміністрації

Вовченко
Ірина Михайлівна

- Гаврилівський сільський
району (за згодою)

Воробйов
Олександр Степанович

- голова Генічеської районної державної адміністрації

Закалінський
Михайло Володимирович

- в.о.
начальника
(за згодою)

Клим
Ігор Вікторович

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

Коваленко
Світлана Іванівна

- голова
Каланчацької
адміністрації

Лабу шний
Андрій Григорович

- Олександрівський сільський голова Каланчацького
району (за згодою)
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Мальцев
Устин Валерійович

Продовження додатка
- начальник Державної екологічної інспекції у
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)

Олоєр
Світлана Петрівна

- Сивашівський сільський
району (за згодою)

Петров
Денис Сергійович

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

Пінчук
Наталія Семенівна

- Новотроїцький селищний голова Новотроїцького
району (за згодою)

Попутько
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту екології та природних
ресурсів обласної державної адміністрації

Рассолов
Віктор Олексійович

- в.о. директора Департаменту житлово-комунального
господарства та паливно-енергетичного комплексу
обласної державної адміністрації

Руденко
Світлана Григорівна

- Олексіївський сільський
району (за згодою)

Руснак
Олександр Юрійович

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

Сайчук
Руслан Валентинович

- фінансовий директор ТОВ «Віндкрафт Україна»
(за згодою)

Сафронов
Ігор Миколайович

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

Сергеев
Віктор Олександрович

- Новодмитрівський сільський голова Генічеського
району (за згодою)

Солтановська
Наталія Іванівна

- голова
Новотроїцької
адміністрації

Соценко
Валерій Валерійович

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

голова

голова

Новотроїцького

Каланчацького
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Стельмашенко
Юрій Олександрович

Продовження додатка
- начальник
відділу із
земельних
питань
ТОВ «Віндкрафт Україна» (за згодою)

Сучок
Андрій Миколайович

- Червоночабанський (Преображенський)
голова Каланчацького району (за згодою)

Твердий
Іван Павлович

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

Ходін
Григорій Миколайович

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

Чорний
Сергій Михайлович

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

Шапран
Ігор Анатолійович

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

Заступник голови
обласної державної адміністрації

сільський

