
                                                                              Затверджено 

розпорядженням  

Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 
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СКЛАД 

Координаційної ради з питань розвитку малого та середнього підприємництва 

при голові Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації 

 

Голова 

Координаційної ради: 

  

ОНОФРІЙЧУК 

Петро Васильович 

 

- голова Дніпровської районної в місті Києві 

державної адміністрації 

 

Заступник голови 

Координаційної ради: 

  

ЗАГОРОДНЯ 

Алла Вікторівна 

- заступник голови Дніпровської районної в місті 

Києві державної адміністрації 

 

Секретар 

Координаційної ради: 

  

ЛОБАЧ 

Григорій 

Володимирович 

- начальник відділу з питань промисловості, 

підприємництва та регуляторної політики 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

Члени Координаційної 

ради: 

 

  

АЛПАТОВА 

Наталія 

Володимирівна 

 

- керуючий територіально відокремленого 

безбалансового відділення №10026/020 Головного 

управління по місту Києву та Київській області  

АТ «Ощадбанк» (за згодою)  

 

БУРЛЯ 

Олександр Юрійович 

 

- фізична-особа-підприємець (за згодою) 

ГЕЙКО Головний державний санітарний 

Валерій Петрович 

- директор відокремленого підрозділу Деснянського 

міжрайонного відділу (філії) лабораторних 

досліджень державної установи «Київський 

міський лабораторний центр МОЗ України»  

(за згодою) 

 

ЄМЕЦЬ 

Віктор Олексійович 

 

- в.о. начальника дільничих офіцерів поліції 

Дніпровського управління поліції Головного 

управління Національної поліції у місті Києві  

(за згодою) 



 

ІВЧЕНКО 

Вадим Миколайович 

 

 

- 

 

фізична-особа-підприємець (за згодою) 

КАЛЕНСЬКИЙ 

Олексій Ігорович 

 

- голова громадської організації «Труханів острів» 

(за згодою) 

КАРПЕНКО 

Євген Сергійович 

 

 

- начальник відділу з питань державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

КІЯШКО 

Наталія 

Володимирівна 

- начальник Державної податкової інспекції у 

Дніпровському районі Головного управління ДФС 

України у м. Києві (за згодою) 

 

КІЩАК 

Наталія Іванівна 

 

- голова правління ПрАТ «Юність» (за згодою) 

 

КУДРЯ 

Олександр 

Миколайович 

 

- віце-президент громадської організації 

«Громадянський Корпус» (за згодою) 

ЛЯХ Директор Дніпровського районного 

Ганна Григорівна 

 

- директор Дніпровського районного центру 

зайнятості Київського міського центру зайнятості  

(за згодою) 

 

НЕШТА 

Євген Валентинович 

 

- заступник голови правління ПрАТ «Дніпровський 

ринок» (за згодою) 

НІЧОГА 

Олексій Олексійович 

 

- фізична особа-підприємець (за згодою) 

ОВРАМЕНКО 

Олена Вікторівна 

 

- директор ТОВ «Радуга», депутат Київської міської 

ради (за згодою) 

ПОБОЧНИЙ 

Олександр 

Миколайович 

- начальник відділу з питань благоустрою та 

контролю за охороною природного середовища 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

ПОЛУТОВ 

Дмитро Ігорович 

 

- голова правління публічного акціонерного 

товариства «Універмаг «Дитячий світ» (за згодою) 

СВИЩУК 

Андрій Олександрович 

 

 

- заступник голови громадської організації «Комітет 

підприємців Києва» (за згодою) 

 



СЕРГІЙЧУК 

Сергій Анатолійович 

- начальник відділу торгівлі та споживчого ринку 

Дніпровської районної в місті Києві державної 

адміністрації 

 

СЛЕСАРЕНКО 

Василь Вікторович 

- віце-президент Всеукраїнського громадського 

об’єднання «Спілка кооператорів та підприємців 

України» (за згодою) 

 

ХВАЛИГІНА 

Ольга Миколаївна 

 

- представник громадської організації «Ліга розвитку 

науки» (за згодою) 

ШИЛОХВОСТ 

Ігор Володимирович 

- начальник Дніпровського районного управління 

Головного управління Державної служби з 

надзвичайних ситуацій України у м. Києві  

(за згодою) 

 

 

 

Керівник апарату  І. Кузнєцов 


