Розпорядження
Одеського міського голови
№ 860 від 01.10.2020 р.






Про внесення змін до розпорядження міського голови від 31 липня 2019 року № 686 «Про створення робочої групи з вирішення питання організації руху великовантажного транспорту вулицями міста та будівництва альтернативної автомобільної дороги для в’їзду                 на естакаду Одеського морського торговельного порту»


Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування  в Україні», статті 31 Статуту територіальної громади міста Одеси, затвердженого рішенням Одеської міської ради від 25 серпня 2011 року № 1240-VI: 

1. Внести зміни до розпорядження міського голови від 31 липня         2019 року № 686 «Про створення робочої групи з вирішення питання організації руху великовантажного транспорту вулицями міста та будівництва альтернативної автомобільної дороги для в’їзду на естакаду Одеського морського торговельного порту», виклавши додаток у новій редакції (додається).

2. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на                 першого заступника міського голови Підгайного С.Г.


         Г. Труханов 






Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
№ 860 від 01.10.2020 р.
«Додаток 
до розпорядження 
міського голови 
від 31 липня 2019 року № 686

СКЛАД
робочої групи з вирішення питання організації руху великовантажного транспорту вулицями міста та будівництва альтернативної 
автомобільної дороги для в’їзду на естакаду 
Одеського морського торговельного порту

Підгайний
Сергій Григорович

-
голова робочої групи, перший заступник міського голови;

Ліпський 
Віталій Володимирович

-
співголова робочої групи, заступник голови  Державного підприємства «Адміністрація морських портів України» з розвитку портової інфраструктури (за згодою);

Шайденко 
Михайло Олександрович
-
секретар робочої групи, в.о. директора департаменту архітектури та містобудування Одеської міської ради – головного архітектора міста, перший заступник директора департаменту.

Члени робочої групи:

Органи місцевого самоврядування та структурні підрозділи 
органів виконавчої влади

Ахмеров
Олександр Олександрович
-
член виконавчого комітету, перший заступник директора департаменту комунальної власності Одеської міської ради;

Ілько  
Олександр Васильович

-
директор департаменту транспорту, зв’язку та організації дорожнього руху Одеської міської ради;

Кондратюк 
Сергій Анатолійович

-
голова Суворовської районної адміністрації Одеської міської ради;
Кузнєцов 
Віктор Володимирович

-
директор департаменту муніципальної безпеки Одеської міської ради;
Лещенко 
Сергій Васильович

-
заступник начальника з розвитку доріг                   Служби автомобільних доріг в Одеській області (за згодою);

Лозовенко 
Марина Костянтинівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Маковейчук 
Юрій Іванович

-
голова Усатівської сільської ради Біляївського району Одеської області (за згодою);
 
Наконечна 
Антоніна Леонідівна

-
депутат Одеської міської ради (за згодою);
Поповська 
Інна Петрівна

-
директор юридичного департаменту Одеської міської ради;
Сандул
Андрій Дмитрович

-
начальник управління дорожнього господарства Одеської міської ради;
Снігур
Віталій Вікторович
-
старший інспектор відділу безпеки дорожнього руху Управління патрульної поліції в Одеській області Департаменту патрульної поліції, підполковник поліції (за згодою).

Державне підприємство «Адміністрація морських портів України»

Вороной 
В’ячеслав Іванович

-
директор департаменту організаційної роботи портів (за згодою);
Гладун 
Сергій Анатолійович

-
директор департаменту розвитку інфраструктури (за згодою).
Одеська філія  Державного підприємства 
«Адміністрація морських портів України»

Калюжний 
Олексій Вікторович

-
заступник начальника з розвитку портової інфраструктури (за згодою);
Павільіаніті-Карпов 
Денис Вячеславович
-
заступник начальника з операційної діяльності  (за згодою);

Сахаутдінов 
Руслан Ільдарович

-
начальник (за згодою).
Асоціація «Стивідорних компаній Одеського морського порту»

Бурдіян 
Віталій Борисович

-
представник компанії товариства з обмеженою відповідальністю «Бруклін-Київ Порт» (за згодою);

Качуренко
Василь Васильович

-
представник Державного підприємства «Контейнерний Термінал Одеса» компанії «Ейч Ейч Ел Ей Інтернешнл ГмБХ»                       (за згодою);

Колодяжний 
Дмитро Петрович

-
керівник юридичного департаменту Асоціації «Стивідорних компаній Одеського морського порту» (за згодою).

Асоціація міжнародних експедиторів України
Берестенко
Віктор Вікторович 

-
генеральний директор (за згодою).
Товариство з обмеженою відповідальністю «Євротермінал»
Ейсмонт 
Олександр Вікторович

-
директор (за згодою); 
Козирев 
Михайло Іванович

-
заступник директора зі зв’язків з громадськістю (за згодою);
Мажарін 
Олексій Геннадійович 

-
перший заступник директора (за згодою).
Асоціація міжнародних автомобільних перевізників 
України в регіоні Одеської та Миколаївської областей

Сергієнко 
Дмитро Васильович

-
представник (за згодою).
Асоціація «Транспортні, експедиторські та логістичні 
організації в Україні «Укрзовніштранс»

Платонов 
Олег Ісаакович

-
президент (за згодою)».
Керуюча справами                                                    		О. Оніщенко

