
ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови обласної 
держадміністрації − керівника обласної 
військово-цивільної адміністрації

_______________________ № ______

СКЛАД

регіональної ради підприємців при облдержадміністрації

Авдюха Олександр – фізична особа - підприємець, 
м. Старобільськ (за згодою)

Байова Людмила – керівник Союзу підприємців

Новоайдарського району, смт Новоайдар, 
Щастинський район (за згодою)

Балабанов Олександр – фізична особа - підприємець, 
м. Щастя (за згодою)

Баранецька Олена – фізична особа - підприємець, с. Валуйське, 
Щастинський район (за згодою)

Бешенко Валерій – генеральний директор ВКПП 
«Термо-Златополь», м. Лисичанськ (за згодою)

Бєляєва Інна – фізична особа - підприємець, 
м. Сватове (за згодою)

Бур’ян Олена – фізична особа - підприємець, 
м. Попасна (за згодою)

Вольвач Андрій – фізична особа - підприємець, 
м. Гірське (за згодою)

Девізоров Сергій – засновник ФГ «Дон», с. Піщане,
Старобільський район (за згодою)

Дубіна Сергій – фізична особа - підприємець,
смт Білокуракине, Сватівський район

(за згодою)

Іващенко Євген – фізична особа - підприємець, смт Новопсков, 
Старобільський район (за згодою)
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Кисіль Жан – керівник ТОВ «СХІДНА ХІМІЧНА 
КОМПАНІЯ», м. Сєвєродонецьк (за згодою)

Косілкин Дмитро – фізична особа - підприємець, 
м. Лисичанськ (за згодою)

Костецький Віктор – головний механік ТОВ «Рубіжанський трубний 
завод», м. Рубіжне (за згодою)

Кострюков Олег – директор ТОВ «ЛИСПИ», 
м. Лисичанськ (за згодою)

Літвінов Юрій – заступник голови ПП «Виробничо-комерційна 
компанія «Альонка», с. Мусіївка, 
Старобільський район (за згодою)

Місюренко Геннадій – директор ТОВ «Рубіжанська панчішна 
мануфактура», м. Рубіжне (за згодою)

Молошна Тетяна – фізична особа - підприємець, 
м. Сєвєродонецьк (за згодою)

Морозкін Олександр – фізична особа - підприємець, 
м. Рубіжне (за згодою)

Петренко Ігор – фізична особа - підприємець, 
смт Марківка, Старобільський район (за згодою)

Подейко Римма – фізична особа - підприємець, 
с-ще Широкий, Щастинський район (за згодою)

Сабіржанова Римма – фізична особа - підприємець, 
м. Сєвєродонецьк (за згодою)

Савінська Людмила – фізична особа - підприємець, 
с. Коломийчиха, Сватівський район (за згодою)

Сімоненко Олена – фізична особа - підприємець, смт Біловодська, 
Старобільський район (за згодою)

Сімонов Андрій – фізична особа – підприємець, голова

Кремінської районної ГО «Кремінська 
бізнес-асоціація», м. Кремінна (за згодою)

Солодуха Микола – керівник ТОВ «Леон 2020», с. Шульгинка, 
Старобільський район (за згодою)
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Фоменко Тетяна – фізична особа - підприємець, 
м. Рубіжне (за згодою)

Юскевич Сергій – фізична особа - підприємець, смт Троїцьк, 
Сватівський район (за згодою)

В. о. директора Департаменту

економічного розвитку та

зовнішньоекономічної діяльності                                   Людмила АХТИРСЬКА


