
 

 
УКРАЇНА 

СОЛОМ'ЯНСЬКА РАЙОННА В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ 

 

       РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

01.10.2015        №597 

 

 

Про внесення змін до розпорядження 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 08.02.2011 № 54  

 

 

У зв’язку з кадровими змінами у структурі Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації:  

 

1. Внести зміни до складу Координаційної ради з питань розвитку 

підприємництва при Солом'янській районній в місті Києві державній 

адміністрації, затвердженого розпорядженням Солом’янської районної в місті 

Києві державної адміністрації від 08.02.2011 № 54, та викласти його в редакції, 

що додається. 

 

2. Визнати таким, що втратило чинність розпорядження Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації від 04.12.2014 № 829 "Про 

внесення змін до розпорядження Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації від 08.02.2011 № 54 "Про Координаційну раду з питань 

розвитку підприємництва при Солом'янській районній в місті Києві державній 

адміністрації". 

 

3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на заступника 

голови Солом’янської районної в місті Києві державної адміністрації згідно з 

розподілом обов’язків. 

 

 

 

Голова                 М. Шкуро 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Розпорядження Солом'янської 

районної в місті Києві державної 

адміністрації  

__08.02.2011 ____ №___54______ 

в редакції розпорядження 

Солом'янської районної в місті 

Києві державної адміністрації  

01.10.2015 №597 

 

 

Склад 

Координаційної ради з питань розвитку підприємництва 

при Солом'янській районній в місті Києві державній адміністрації 

(далі - Рада) 
 

 

Шкуро Максим Юрійович  
 

голова Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації, голова Ради 

 

Бялковський Володимир 

Вікторович  

 

 

Максимова Олена Ігорівна 

 

перший заступник голови Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

заступник голови Ради 
 

заступник голови Солом’янської районної в 

місті Києві державної адміністрації, заступник 

голови Ради 
 

Ранько  

Олександр Миколайович 

завідувач сектором  з питань регуляторної 

політики та підприємництва Солом’янської 

районної в місті Києві державної адміністрації, 

секретар Ради 
 

Адамчук Крістіна 

Сергіївна  

заступник голови  ДПІ у   Солом'янському 

районі ГУ ДФС у м. Києві (за згодою) 
 

 

Андріяш 

Сергій Григорович 

комерційний директор ТОВ Фірма "Гарант"                  

(за згодою) 
 

Бондаренко 

Людмила Михайлівна 

начальник відділу державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців 

Солом’янського району Реєстраційної служби 

Головного управління юстиції в м. Києві  

(за згодою) 
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Василенко 

Володимир Григорович 
 

фізична особа – підприємець (за згодою) 

Галюк Оксана Віталіївна  заступник начальника    Голосіївського 

міжрайонного управління ГУ 

Держсанепідслужби м. Києва  (за згодою) 
 

Ганзевич 

Наталія Іванівна 

голова правління громадської організації 

"Асоціація ділових жінок Солом’янського 

району м. Києва" (за згодою) 
 
 

Дзюба  

Володимир Анатолійович 
 

генеральний директор ТОВ «Ніка-Д»               

(за згодою) 

Захарчук 

Лариса Михайлівна 
 

директор Солом’янського районного центру 

зайнятості (за згодою) 

 
 

Кобелєва 

Алла Володимирівна 

директор ТОВ "Бізнес-центр Солом’янський" 

(за згодою) 

Кудрявцева Оксана 

Станіславівна  

начальник відділу торгівлі та споживчого 

ринку Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Кравченко 

Руслан Валерійович  

тимчасово виконуючого обов’язки начальника 

відділу державного нагляду (контролю) у сфері 

пожежної, техногенної безпеки та цивільного 

захисту Солом’янського РУ ГУ ДСНС України 

у м. Києві (за згодою) 
 

Кузьмич Галина Василівна  юрист ПП «Титан Груп» (за згодою) 
 

Кіровський  

Віктор Олександрович 

 

заступник голови правління громадської 

організації "Солом'янський Комітет 

Підприємців"  (за згодою) 
 

Костянчук 

Сергій Петрович 
 

голова ТОВ "Київський бізнес-центр", фізична 

особа - підприємець (за згодою) 
 

Лук’янюк Сергій 

Миколайович 

начальник відділу з питань майна комунальної 

власності Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Ляшко Сергій Прокопович   генеральний директор ТОВ «Медичний центр 

«М.Т.К.» (за згодою) 



 

Магурський 

Анатолій Андрійович 

 

провідний спеціаліст ТОВ "Алан – Компані, 

ЛТД" (за згодою) 

Оніщенко Тетяна 

Вікторівна  

 

фізична особа – підприємець (за згодою) 

Пардус Анатолій 

Тадеушович 

начальник управління будівництва 

Солом’янської районної в місті Києві 

державної адміністрації 
 

Рамазанов Ігор 

Шамільович  

заступник директора ТОВ «Юкрейніан Лойєрс) 

(за згодою) 

 

Чайченко 

Микола Володимирович  
 

 

директор ТОВ "Інтайл" (за згодою) 

 

Шпундра Олександр 

Вікторович  

керуючий Залізничним відділенням  ПАТ КБ 

"Хрещатик" (за згодою) 
 

Шульга 

Андрій Олексійович 

директор ТОВ "Інформаційно-юридична 

служба "Альфа" (за згодою) 
 

Шеверун Віталій 

Олександрович  

оперуповноважений відділу ДСБЕЗ 

Солом’янського районного управління 

Головного управління МВС України в м. Києві 

(за згодою) 
 

Щербаков 

Василь Васильович 
 

фізична особа – підприємець (за згодою) 

 

 

 

Виконуючий обов’язки  

керівника апарату         В. Матюхін 

 


