
 

Додаток № 2  

до протоколу засідання  

Міжвідомчої робочої групи  

від 15.04.14р. 

СКЛАД  

Міжвідомчої робочої групи з впровадження технології «Єдине вікно – 

локальне рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської 

області. 

ДОРОХОВСЬКИЙ  

Олександр 

Миколайович 

- Директор Департаменту митної справи Міністерства доходів і 

зборів України, Голова міжвідомчої робочої групи 

ПАШКО Павло 

Володимирович 

- Заступник начальника Управління організації митного контролю та 

оформлення, Міністерство доходів і зборів України 

Перший заступник Голови міжвідомчої робочої групи 

ЩЕЛКУНОВ   

Володимир Ігорович 

- Президент ICC Ukraine, заступник Голови  міжвідомчої робочої 

групи 

ПЛАТОНОВ  

Олег Ісаакович  

- Президент асоціації «УКРЗОВНІШТРАНС»,  заступник Голови 

міжвідомчої робочої групи 

БІЛЕЦЬКИЙ Андрій 

Віталійович 

- начальник відділу торговельної політики та міжнародних 

економічних організацій Департаменту зовнішньоекономічного 

співробітництва, Міністерство закордонних справ України 

ВОРОНОЙ В’ячеслав 

Іванович 

- начальник Служби стратегічного розвитку ДП «Адміністрація 

морських портів України» 

ГОЛУБЯТНИКОВ       

Микола Іванович 

- Головний державний санітарний лікар водного транспорту України 

Державної санітарно-епідеміологічної служби України, Міністерство 

охорони здоров’я України 

ГОРЖЕЄВ Володимир 

Михайлович 

- Голова Державної ветеринарної та фітосанітарної служби України, 
Міністерство аграрної політики та продовольства України 

ГРЕЧИН Євген 

Євгенович 

Керівник оперативного підрозділу Головного Управління СБ 

України 

ЄМЕЛЬЯНОВА Олена 

Юріївна 

- старший консультант відділу секторальної економіки, 

Національний інститут стратегічних досліджень 

КОТОВ Сергій 

Борисович 

- старший офіцер відділу організації та технологій прикордонного 

контролю управління прикордонного контролю та реєстрації 

Департаменту охорони державного кордону Державної 

прикордонної служби України 

КУЗНЕЦОВ Михайло 

Михайлович 

начальник управління Головного комерційного управління 

Державної адміністрації залізничного транспорту України 

КУЧИНСЬКИЙ Юрій 

Федорович 

- Віце-президент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників 

України 

ЛІННІК Володимир 

Петрович 
- Голова правління Асоціації митних брокерів України 

ЛИПОВСЬКИЙ 

Віталій Всеволодович 

- Президент Української спілки автомобільного транспорту і 

логістики 

ЛЯШКО Юрій   - начальник відділу контролю за валютними операціями та 



Валентинович операціями у сфері ЗЕД Управління валютного та митного аудиту 

Департаменту податкового та митного аудиту, Міністерство доходів 

і зборів України 

МЕДВЕДЄВ Сергій 

Олександрович 

- головний спеціаліст відділу розвитку ринків послуг транспорту та 

туризму Департаменту політики розвитку інфраструктури 

транспорту та туризму, Міністерство інфраструктури України 

МОВЧАНЮК 

Володимир Петрович 

Начальник відділу громадської безпеки Департаменту транспортної 

міліції, Міністерство внутрішніх справ України 

ОЛІЙНИК Віктор 

Анатолійович 

- начальник відділу взаємодії з органами державного контролю 

Головного комерційного управління, Державна адміністрація 

залізничного транспорту  України «Укрзалізниця» 

ОРЛОВ Олексій 

Вікторович 
Виконавчий директор Центра послуг ТОВ «ППЛ 33-35» 

ПРИХОДЬКО Юрій 

Никонорович  

- Генеральний директор Асоціації міжнародних експедиторів 

України 

САВЧУК Олександр 

Вікторович 

- заступник начальника відділу митно-тарифної та нетарифної 

політки управління зовнішньоекономічної політики Департаменту 

зовнішньоекономічної діяльності, Міністерство економічного 

розвитку і торгівлі України 

ТВЕРДОХЛІБ 

Олександр 

Миколайович 

Заступник директора Департаменту екологічного контролю 

природних ресурсів, Міністерство екології та природних ресурсів 

України 

ЧМЕРУК Микола 

Олександрович 

- директор Департаменту податкової, митної політики та методології 

бухгалтерського обліку, Міністерство фінансів України 

 

СКЛАД 

експертної групи з впровадження технології «Єдине вікно – локальне 

рішення» в зоні діяльності Південної митниці та портів Одеської області. 

АПОСТОЛОВ Маріо Регіональний радник ЄЕК ООН, відділ торгівлі 

БЕДАШ Сергій 

Анатолійович 

- заступник начальника Управління податкової та митної політики – 

начальник відділу митної політики Департаменту податкової, митної 

політики та методології бухгалтерського обліку, Міністерство 

фінансів України 

ВІДЄНОВ Андрій Експерт з пост - митного контролю і аудиту, Місія EUBAM 

ГАТАУЛІН Андрій 

Рафісович 
- експерт асоціації «Укрзовніштранс» 

ЗОЛОТАРЬОВ Олег 

Михайлович 

- начальник відділу державного екологічного та радіологічного 

контролю в пунктах пропуску через державний кордон Державної 

екологічної інспекції з охорони довкілля Північно-Західного регіону 

Чорного моря, Міністерство екології та природних ресурсів України   

КАЛЬЯН Володимир 

Михайлович 

- заступник директора ДП "Український Державний центр 

транспортного сервісу "Ліски" 

КОРДІНА Оксана 

Олександрівна 

начальник управління державно-приватного партнерства та 

державних гарантій Міністерства економічного розвитку і торгівлі 

України 

ЛИШЕНКО Олексій - заступник директора Департаменту податкової, митної політики та 



Григорович методології бухгалтерського обліку -  начальник Управління митної 

політики, Міністерство фінансів України 

МАКАРИЧЕВА 

Тетяна Миколаївна 
Радник, Асоціація «Укрзовніштранс» 

МОШИНСЬКА Олена 

Євгеніївна 

Заступник начальника відділу організації митного оформлення 

Управління організації митного контролю та оформлення 

Департаменту митної справи , Міністерство доходів і зборів України 

МУРОМЦЕВ Леонід 

Миколайович 

Начальник відділу нетарифного регулювання Управління організації 

митного контролю та оформлення Департаменту митної справи, 

Міністерство доходів і зборів України 

НІМЧЕНКО Віталій 

Миколайович 

- начальник департаменту юридичного супроводження Конвенції 

МДП  Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України 

ПТИЦЯ Микола 

Порфирійович 
- директор Асоціації митних брокерів України 

СОКОЛОВ Юрій 

Іванович 

Перший заступник начальника Південної митниці, Міністерство 

доходів і зборів України 

СТАРІКОВ Віктор 

Сергійович 

заступник начальника відділу забезпечення функціонування та 

супроводження складових інформаційно-телекомунікаційних систем, 

Адміністрація Державної прикордонної служби України 

ТЕРЕЩЕНКО Сергій 

Степанович 
- експерт асоціації «Укрзовніштранс» 

ФЕДОРОВ Олександр 

Олегович 

Генеральний директор ТОВ «ППЛ 33-35», Голова робочої групи 30 

(WP.30) з митних питань, пов'язаних з транспортом ЄЕК ООН. 

ФІЛОНЕНКО Роман 

Степанович 

- головний спеціаліст Департаменту екологічної безпеки, 

Міністерство екології та природних ресурсів України 

 


