
 
М ІН І С Т Е Р С Т ВО  О БО РОНИ  УК РА Ї НИ  

 

Н А К А З  
 
 

03.09.2014 р.                            м. Київ     № 604 
 
 
Про створення оперативного 
штабу з метою забезпечення 
енергетичної безпеки та 
транспортування вугілля з 
Донецької та Луганської областей 

 
 
 
Відповідно до доручення Прем’єр-міністра України від 11 серпня  

2014 року № 1380/0/1-14 ДСК, з метою забезпечення енергетичної безпеки  
та транспортування вугілля з Донецької та Луганської областей для потреб 
теплових електростанцій 

 
 

НАКАЗУЮ: 
 
 

 1. Створити в Міністерстві оборони України оперативний штаб, до 
складу якого залучити представників від зацікавлених центральних органів 
виконавчої влади, організацій та підприємств, які здійснюють 
транспортування вугілля (за згодою). 

 
 
2. Начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних 

Сил України: 
 
 
організувати роботу оперативного штабу та визначити приміщення для 

проведення робочих нарад оперативного штабу; 
робочі наради оперативного штабу проводити щоденно під 

керівництвом голови оперативного штабу – постійного представника від 
Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України; 

щоденно надавати доповіді про хід транспортування вугілля та 
прийняті рішення. 
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3. До складу оперативного штабу включити: 
 
 
головою оперативного штабу – постійним представником від 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил 
України тимчасово виконуючого обов’язки начальника Головного 
командного центру Збройних Сил України генерал-майора Сирського О. С.; 

 
 
членами оперативного штабу (за згодою) від: 
 
 
Міністерства енергетики та вугільної промисловості: 
першого заступника Міністра енергетики та вугільної промисловості 

України Зюкова Ю. Є.; 
директора Департаменту з питань функціонування та реформування 

вугільної промисловості Міненерговугілля Вівчаренка О. В.; 
генерального директора Державного підприємства “Вугілля України” 

Стародубцева С. В.; 
Міністерства інфраструктури, Адміністрації державної спеціальної 

служби транспорту України та Укрзалізниці – заступника Генерального 
директора Укрзалізниці Жураківського В. О.; 

Служби безпеки України – першого заступника начальника Головного 
управління контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері 
економічної безпеки Служби безпеки України полковника Калініна О.В.; 

Державної фіскальної служби України – заступника начальника відділу 
оперативного реагування штабу Головного оперативного управління 
Державної фіскальної служби України Олійника А. В.; 

Державної служби України з надзвичайних ситуацій – директора 
Департаменту реагування на надзвичайні ситуації Державної служби України 
з надзвичайних ситуацій генерал-лейтенанта служби цивільного захисту 
Марченка Г. Б.; 

Донецької обласної державної адміністрації – радника Голови Донецької 
обласної державної адміністрації Єфіменка Ф. Є.; 

Луганської обласної державної адміністрації – заступника Голови 
Луганської обласної державної адміністрації Романовського О. О.; 

керівника Департаменту логістики та транспорту товариства  
з обмеженою відповідальністю “ДТЕК ЕНЕРГО” Соколова В. Ж. 

 
 
4. Голові оперативного штабу – постійному представнику від 

Міністерства оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України 
у разі необхідності залучати до роботи інших посадових осіб від Міністерства 
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оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України у 
встановленому порядку. 

 
 
5. Контроль за виконанням наказу покласти на першого  

заступника начальника Генерального штабу Збройних Сил України. 
 
 

6. Наказ розіслати згідно з розрахунком розсилки. 
 
 
 

Міністр оборони України 
генерал-полковник                                                                            В.В.ГЕЛЕТЕЙ 

 
 


