УКРАЇНА
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
ДОНЕЦЬКА ОБЛАСНА ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
ГОЛОВИ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМ ІНІСТРАЦІЇ
КЕРІВНИКА ОБЛАСНОЇ ВІЙСЬКОВО-ЦИВІЛЬНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
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м. Краматорськ

Про регіональну м іж відом чу комісію з питань захисту прав інвесторів,
протидії незаконном у поглинанню та захопленню підприємств
К ерую чись статтям и 6, 39, 41 Закону У країни «Про місцеві державні
адміністрації», відповідно до П олож ення про регіональну між відомчу
комісію з питань захисту прав інвесторів, протидії незаконном у поглинанню
та захопленню підприємств, затвердж еного розпорядж енням голови
облдерж адм іністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації
від 03 травня 2018 року № 559/5-18, зареєстрованого в Головному
територіальном у управлінні ю стиції у Д онецькій області 14 травня 201 8 року
за № 132/2574, з м етою сприяння, в меж ах повноваж ень, захисту прав
інвесторів, протидії незаконному поглинанню та захопленню підприємств,
поруш енням зем ельного законодавства в Д онецькій області:
1. Л іквідувати робочу групу з питань протидії протиправному
поглинанню та захопленню підприємств в Д онецькій області, утворену
розпорядж енням голови облдерж адм іністрації від 16 квітня 2007 року № 209.
2. У творити регіональну між відомчу комісію з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконном у поглинанню та захопленню підприємств
(далі - регіональна м іж відомча комісія) та затвердити її персональний склад
(додається).
3. Регіональній м іж відом чій комісії у своїй діяльності керуватись
П олож енням про регіональну між відомчу комісію з питань захисту прав
інвесторів, протидії незаконном у поглинанню та захопленню підприємств,
затвердж еним розпорядж енням голови облдерж адм іністрації, керівника
обласної військово-цивільної адм іністрації від 03 травня 2018 року
№ 559/5-18, зареєстрованим в Головном у територіальном у управлінні
ю стиції у Д онецькій області 14 травня 201 8 року за № 132/2574.
4. В изнати такими, що втратили чинність, розпорядж ення голови
облдерж адм іністрації від 16 квітня 2007 року № 209 «Про утворення робочої
групи з питань протидії протиправному поглинанню та захопленню
підприємств в Д онецькій області», 19 червня 2009 року № 300 «Про внесення
ДОНЕЦЬКА ОДА

702/5-18 від 04.06.2018

?

змін до розпорядж ення голови облдерж адм іністрації від 16.04.2007 № 209»,
розпорядж ення голови облдерж адм іністрації, керівника обласної військовоцивільної адм іністрації від 27 грудня 2017 року № 1771/5-17 «Про внесення
змін до розпорядж ення голови облдерж адм іністрації від 16 квітня 2007 року
№ 209», 26 січня 2018 року № 97/5-18 «Про внесення змін до розпорядж ення
голови облдерж адм іністрації від 16 квітня 2007 року № 209».
5.
К оординацію роботи щ одо виконання цього розпорядж ення покласти
на департам ент агропром ислового комплексу та розвитку сільських
територій облдерж адм іністрації (Я кименко) та ю ридичне управління
облдерж адм іністрації (П огребняк), контроль - на перш ого заступника голови
облдерж адм іністрації
Вілінського
Є.С.,
заступника
голови
облдерж адм іністрації Л аврика В.О.

П.І. Ж ебрівський

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
облдержадміністрації,
керівника обласної військовоцивільної адміністрації
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Склад
регіональної міжвідомчої комісії з питань захисту прав інвесторів, протидії
незаконному поглинанню та захопленню підприємств

ВІЛІНСЬКИИ
Євген Семенович

перший заступник голови облдержадміністрації,
голова комісії

ЛАВРИК
Владислав Олександрович

заступник
голови
заступник голови комісії

РЕМСЬКИЙ
Віктор Васильович

заступник
голови
облдержадміністрації,
заступник голови комісії

ПОТОЦЬКИЙ
Сергій Вікторович

заступник начальника управління - начальник
відділу з питань правової експертизи та
здійснення державної реєстрації нормативних
актів
юридичного
управління
облдержадміністрації, секретар комісії

СУШКО
Олександр Миколайович

начальник відділу організації виробництва,
маркетингу продукції рослинництва та розвитку
ринків
агротехнічних
послуг
управління
розвитку агропромислового виробництва та
розвитку харчової і переробної промисловості
департаменту агропромислового комплексу та
розвитку
сільських
територій
облдержадміністрації, секретар комісії

облдержадміністрації,

Члени комісії:
торгово-

АНУ ФРІ СВ
Максим Юрійович

віце-президент
Донецької
промислової палати

БАБІЧ
Ніна Вікторівна

завідувач
сектору
юридичної
департаменту
розвитку
базових
промисловості облдержадміністрації

БУБНОВА
Ілоніка Вікторівна

завідувач ю ридичного
сектору Донецького
обласного
територіального
відділення
А нтим онопольного комітету У країни

роботи
галузей
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ВЕРШИН
Володимир Миколайович

начальник відділу розгляду звернень та
забезпечення діяльності комісії з питань
розгляду скарг у сфері державної реєстрації
управління державної реєстрації Головного
територіального управління юстиції у Донецькій
області

В О ЗН Ж
Олександр Михайлович

співробітник Головного управління Служби
безпеки України в Донецькій та Луганській
областях

ЖУКОВА
Дар’я Валеріївна

заступник директора департаменту-начальник
управління
розвитку
реального
сектору
економіки
департаменту
економіки
облдержадміністрації

ІСМІЛЯЄВА
Оксана Юріївна

головний спеціаліст відділу промисловості
управління промисловості, е'нергоефективності
та енергозбереження департаменту розвитку
базових
галузей
промисловості
облдержадміністрації

КОВАЛЬОВ
Валерій Вікторович

засту пии к пач ал ьи ика у п равл ін ня-і іачальник
відділу взаємодії з правоохоронними органами
управління
взаємодії
з
правоохоронними
органами, запобігання та виявлення корупції
облдержадміністрації

КРАМАРЕНКО
Вікторія Олександрівна

прокурор ■ відділу нагляду за додержанням
законів територіальними органами поліції при
провадженні досудового розслідування та
підтримання
державного
обвинувачення
управління нагляду за додержанням законів у
кримінальному провадженні та координації
правоохоронної
ді я л ь ності
про куратури
Донецької області

МИРОШНІЧЕНКО
Олексій Олексійович

старший оперуповноважений УКР Головного
управління Національної поліції в Донецькій
області

ОСИПЕЦЬ
Станіслав Анатолійович

старший слідчий СУ Головного управління
Національної поліції в Донецькій області

ПАМПУРА
Максим Валерійович

начальник Регіонального відділення Фонду
державного майна України по Донецькій області

з
ПОГРЕБНЯК
Яна Олександрівна

начальник
юридичного
облдержадміністрації

САМБУРСЬКИЙ
Дмитро Вікторович

заступник голови Донецької
професійних спілок

СВЕНСЬКИЙ
Денис Ігорович

начальник
відділу
протидії злочинам
в
аграрному секторі, лісовій галузі, сфері
земельних відносин та інтелектуальної власносп
Управління захисту економіки в Донецькій
області
Департаменту
захисту
економіки
Національної поліції України

ТИТАРЕНКО
Сергій Сергійович

співробітник Г оловного управління Служби
безпеки України в Донецькій та Луганській
областях

ЧАСОВНИКОВ
Дмитро Валерійович

завідувач сектору нагляду за учасниками ринку
цінних паперів у Донецькій та Луганській
областях
та
представництва
в
судах
департаменту Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку у Східному регіоні

ШЕЛЕСТ
Олександр Сергійович

заступник начальника оперативного управління
ДПІ у м. Краматорську Головного управління
ДФС у Донецькій області

ШМАКОВ
Роман Сергійович

заступник начальника відділу примусового
виконання
рішень
Управління
державної
виконавчої служби Головного територіального
управління юстиції у Донецькій області

ШТАГЕР
Дмитро Олександрович

заступник начальника Головного управління
Держгеокадастру у Донецькій області

Керівник апарату
облдержадміністрації

управління

обласної ради

О.І. Свинаренко

