
 
 

КИЇВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 
 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 
 
  
                                                                                       
11 березня  2019 року                       м. Київ                                                    № 125 
 
 
 
Про затвердження складу 
координаційної ради з питань 
розвитку підприємництва при 
Київській облдержадміністрації 
 
 

Відповідно до Закону України „Про місцеві державні адміністрації”: 
 
1. Затвердити склад координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при Київській облдержадміністрації згідно з додатком. 
 
2. Визнати таким, що втратило чинність, розпорядження голови Київської 

облдержадміністрації від 21 травня 2018 року № 314 „Про затвердження складу 
координаційної ради з питань розвитку підприємництва при Київській 
облдержадміністрації” 
 
 
 
Голова адміністрації                           (підпис)                                     О. Терещук 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Додаток 

 
до розпорядження голови 
адміністрації 

 
 від 11.03.2019  № 125 
 
 
 
 

С К Л А Д 
 

координаційної ради з питань розвитку підприємництва 
при Київській облдержадміністрації 

 
 
Терещук 
Олександр Дмитрович 

- 
 
голова Київської облдержадміністрації, 
голова координаційної ради  
 

Свищева 
Світлана Іванівна 

- 
 
перший заступник голови Київської 
облдержадміністрації, заступник голови 
координаційної ради  
 

Пянковський 
Вадим Володимирович 

- 
 
заступник начальника управління бізнес-
клімату – начальник відділу покращення 
бізнес-клімату департаменту 
економічного розвитку і торгівлі 
Київської облдержадміністрації,  
секретар координаційної ради 
 

Члени координаційної ради: 
 

Бривко 
Тетяна Василівна 

- голова організації роботодавців 
„Київська обласна організація фермерів-
роботодавцівˮ (за згодою) 
 

Вишня 
Ярослав Валерійович 
 

- директор департаменту економічного 
розвитку і торгівлі Київської 
облдержадміністрації 
 

Воронін 
Віктор Геннадійович 
 
 

- 
 
голова правління Київської обласної 
організації роботодавців, промисловців і 
підприємців (за згодою) 

Гавриленко 
Петро Миколайович 

- директор приватного акціонерного 
товариства  „Богуславська 
сільгосптехнікаˮ, Богуславський район 
(за згодою) 
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Продовження додатка 

 
Голубєв  
Олександр Володимирович 
 

- директор товариства з обмеженою 
відповідальністю „УкрЕко-Хлібˮ, 
Макарівський район (за згодою) 
 

Грегірчак  
Ярослав 
 

- заступник бізнес-омбудсмена (за згодою) 

Дармостук 
Денис Георгійович 

- директор Київського обласного центру 
зайнятості (за згодою) 
 

Дригало 
Людмила Борисівна 
 

- директор приватного 
підприємства „Дригало Л.Б.ˮ,  
м. Біла Церква (за згодою) 
 

Дронов  
Дмитро Сергійович 

- голова правління публічного 
акціонерного товариства „Київоблгазˮ 
(за згодою) 
 

Кавилін  
Олексій Анатолійович 

- начальник Головного управління 
Державної фіскальної служби у Київській 
області (за згодою) 
 

Кармазін 
Сергій Вікторович 
 
 

- 
 
 

голова постійної комісії Київської 
обласної ради з питань соціально-
економічного розвитку, промисловості, 
підприємництва, торгівлі, регуляторної, 
інноваційно-інвестиційної політики, 
зовнішньоекономічних зв’язків та 
фінансового забезпечення розвитку 
області (за згодою) 
 

Круліковська 
Оксана Віталіївна 
 

- 
 
завідувач сектору представництва 
Державної регуляторної служби у 
Київській області (за згодою) 
 

Кудрик 
Олександр Миколайович 
 

- директор товариства з обмеженою 
відповідальністю „Чіпси Люксˮ, 
Вишгородський район (за згодою) 
 

Ликов 
Дмитро Ігорович 

- виконуючий обов’язки директора 
департаменту містобудування та 
архітектури Київської 
облдержадміністрації 
 

Матвієнко 
Олена Володимирівна 

- начальник Головного управління 
Держпродспоживслужби в Київській 
області (за згодою) 
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Мірошник 
Олексій Васильович 
 

- директор приватного акціонерного 
товариства  „Кагмаˮ, м. Кагарлик 
(за згодою) 

Мороз 
Петро Микитович 
 

- генеральний директор  
товариства з обмеженою 
відповідальністю „СП „Укрінтермˮ,  
м. Біла Церква (за згодою) 
 

Нідзельський 
Володимир Олександрович 
 

- начальник управління захисту економіки 
в Київській області департаменту захисту 
економіки Національної поліції України 
(за згодою) 
 

Прилуцький 
Олександр Вікторович 
 

- тимчасово виконуючий обов’язки 
директора Агенції стратегічного розвитку 
Білої Церкви (за згодою) 
 

Рябоконь 
Олександр Григорович 

- президент Київської обласної торгово-
промислової палати (за згодою) 
 

Славна 
Олена Артемівна 
 

- 
 
голова Асоціації підприємців міста 
Українка Київської області (за згодою) 
 

Старовойтова 
Арина Олександрівна 

- директор комунального підприємства 
„Агентство регіонального розвиткуˮ 
Славутицької міської ради (за згодою) 
 

Татаренко 
Віра Іванівна 
 

- директор департаменту фінансів 
Київської облдержадміністрації 
 

Чернявська 
Олена Іванівна 

- керівник громадської спілки „Ірпінська 
агенція розвиткуˮ (за згодою) 
 

Чернявський  
Володимир Олександрович 

- голова правління приватного 
акціонерного товариства „Київобленергоˮ 
(за згодою) 

 
 
 
Директор департаменту економічного  
розвитку і торгівлі адміністрації      (підпис)                        Я. Вишня 
 
 


