
ПОЛТАВСЬКА МІСЬКА РАДА 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

вул. Соборності, 36, м. Полтава, 36000, тел. (0532) 56-29-47, 56-20-08, 
тел./факс (0532) 52-24-84, e-mail: cancelar@rada-poItava.gov.ua

РІШЕННЯ

05. 09. <10/9 № /99

Про внесення змін до рішення 
виконавчого комітету Полтавської 
міської ради від 07.11.2018 № 246 
«Про утворення Ради підприємців 
у м.Полтава»

Враховуючи подання Ради підприємців у м.Полтава, керуючись ст.40 
Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, виконавчий комітет 
Полтавської міської ради

В И Р І Ш И В  :

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради 
від 07.11.2018 № 246 «Про утворення Ради підприємців у м.Полтава», 
виклавши додаток до нього в новій редакції (згідно з додатком до цього 
рішення).

2. Пункт 1 рішення виконавчого комітету Полтавської міської ради від 
05.12.2018 № 266 «Про внесення змін до рішення виконавчого комітету 
Полтавської міської ради від 07.11.2018 №Л>46 «Про утворення Ради 
підприємців у м.Полтава» вважати таким, щоТратив чинність.

Секретар міської ради Олександр Шамота

mailto:cancelar@rada-poItava.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення виконавчого комітету 
Полтавської міської ради 
від

Склад Ради підприємців у м. Полтава

1. Юрченко Тетяна Олегівна -  заступник міського голови з питань діяльності 
виконавчих органів.

2 . Бабіч Катерина Леонідівна -  фізична-особо підприємець (за згодою)
3. Бережний Максим Анатолійович -  заступник директора з комерційних 

питань ТОВ «Торговий Дім Автотранс-Ойл» (за згодою).
4. Бойко Юрій Олександрович -  директор рекламного агентства «Бойко» (за 

згодою).
5. Бурлаков Сергій Анатолійович -  директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Г ері он Буд» (за згодою).
6. Веренкіотов Сергій Валерійович -  генеральний директор ТОВ «Українська 

зерноторгова компанія» (за згодою).
7. Волков Костянтин Едуардович -  директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Регіональний експертно-консалтинговий центр 
«Полтаваконсалтинг» (за згодою).

8. Запара Володимир Євгенович -  директор товариства з обмеженою 
відповідальністю «Електра» (за згодою).

9. Мартосенко Євген Олексійович -  фізична особа-підприємець (за згодою).
10. Ніколаєнко Євген Анатолійович -  голова спостережної ради приватного 

акціонерного товариства «Полтавський вентиляторний завод» (за згодою).
11. Тупікін Сергій Семенович -  директор товариства з обмеженою 

відповідальністю «Фірма Айлант ЛТД» (за згодою).
12. Удовіченко Олександр Васильович -  голова спостережної ради товариства 

з обмеженою відповідальністю «Промінь-Приват» (за згодою).
13. Цвітченко Роман Володимирович -  керівник Полтавського навчально- 

інформаційного центру з охорони праці (за згодою).
14. Щербак Наталія Володимирівна -  директор рекламної агенції товариства з 

обмеженою відповідальністю «КОМЕРЦ ЕВОЛЮШН» (за згодою).

Заступник міського голови з питань 
діяльності виконавчих органів


