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Гри горук Ів а н А н т о н о в и ч народився 28.12.1977р. с. Криворівня , Івано-Франківської

області.
Освіта :

В 2000 р. закінчив Київський Національний університет ім. Т.Г. Шевченка.
І

В 2019 р. закінчив Тернопільський Національний економічний університет .
П р о ф е сій н а д ія л ь н іс т ь : Київський завод «РАДАР» - заступник начальника планово-

економічного відділу (2001-2003); ТОВ «Аудиторська фірма «LucaPacioli-Audit» заступник директора (2003-2006); представництво «КАЗТРАНСГАЗ» в Україні - радник
(2003-2008 pp.); представництво «КазМунайГаз» в Східній Європі - радник (2005-2008);
представництво «Чеські електричні заводи» (CEZ Ukraine) - радник (2006-2009); Академія
Енергетики України - Перший Віце-президент (2010 - по сьогодні); ТОВ «УкрТерм» керуючий проектом будівництва теплоелектростанції потужністю 17 МВг (2012);
«Вінницяоблтеплоенерго» - радник (2014-2016); Державне агентство з
енергоефективності та енергозбереження - член Робочої групи по розробці проектів
нормативно-правових актів з реалізації державної політики енергоефективності (20142016); «Center for Economic and Environmental Partnership» Inc. NY, USA - Повноважний
представник в Східній Європі та Центральній Азії (2014-2017); Voltage Vision Electrical
Installation Works, LLC Dubai, United Arab Emirates - радник (2014-2015); Держагентс гво з
енергоефективності та енергозбереження - член Робочої групи з розробки принципів
діяльності «Фонду енергоефективності та розвитку використання відновлюваної енергії»
(2015-2016); М іністерство енергетики та вугільної промисловості України, Еромадська
р а д а -ч л е н експертної комісії (2015-2016); Міністерство регіонального розвитку,
будівництва та житлово-комунального господарства України «НДІБМВ» - радник (20162018); ЧАЕС - член робочої групи з визначення оптимальних напрямків реалізації проекту
будівництва СЕС потужністю понад 100 МВт (2016-2017); Міністерство економічного
розвитку та торгівлі України - член робочої групи високого рівня з розроблення
комплексної програми розвитку відновлюваної енергетики (2017); «Державна
інноваційно-фінансова кредитна установа» - радник голови з розвитку енергетики (20172019); 2018 р. - член М іжнародної ради з великих електроенергетичних систем;
Міністерство енергетики та вугільної промисловості, Еромадська рада - заступник голови
комісії з електроенергетики (2015-до сьогодні); Energy Club - віцепрезидент 2019теперішній час; Рада національної безпеки і оборони України - член робочої групи з
подолання загроз в енергетичній сфері (2019 - по сьогодні).
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МОТИВАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Громадська організація “КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ” (далі - ГО «КЛУБ
ЕНЕРГЕТИКИ») делегує для участі в Установчих зборах для формування
Громадської ради при Міністерстві енергетики України представника Energy
Club Григорука Івана Антоновича - віцепрезидента Energy Club з наданням
йому відповідних повноважень відповідно до рішення загальних зборів
(протокол від 16 липня 2020 No2).
Григорук І. А. має значний досвід роботи у енергетичних та
громадських організаціях України. Є почесним енергетиком, провідним
консультантом Energopartner Consulting. Має досвід роботи на енергоринках
СІЛА, ОАЕ, Чехії. Автор понад 500 публікацій у профільних наукових
виданнях. Постійний учасник і доповідач на міжнародних науковопрактичних конференціях, форумах тощо.
Даний досвід, а також активна позиція в питаннях розвитку
української енергетики дозволяє йому брати активну участь у роботі
Громадської ради при Міненерго, професійно та ефективно виконувати
покладені на нього громадські обов’язки і завдання в частині вироблення
спільних позицій щодо розвитку паливно-енергетичного комплексу України
та реалізації державної політики у цій сфері.

З повагою,
Президент ГО «КЛУБ ЕНЕРГЕ

А. А. Костриця
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Відомості про діяльність
Громадського об’єднання «КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ»
Громадська організація “КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ” (далі - «КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ»)
- бізнес-спільнота України №1 у галузі енергетики, яка об’єднує лідерів енергетичного
сектору України та створює можливості для комунікації між його стсйкхолдсрами.
Діяльність «КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ» фокусується у наступних напрямках:
•
розбудова спільноти та створення можливостей для ефективної
взаємодії учасників енергоринку;
•
профільні експертні події у галузі енергетики як майданчик для
комунікації;
•
власні інформаційні ресурси, які дозволяють підтримувати
комунікацію про найважливіше, що відбувається в українській та світовій
енергетиці;
•
розвиток інновацій у галузі енергетики;
•
аналіз поточної ситуації на енергоринку та прогнозування.
Наразі КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ - це понад 60 компаній, з-поміж яких - беззаперечні
лідери енергетичних ринків:
•
флагмани українського енергоринку DTEK, Енергоатом, Регіональна
газова компанія, ЄГАЗ, ЕРУ Трейдинг, Українська енергетична
біржа;
•
інноваційні компанії Huawei, Transition Technologies;
•
регіональні виробники і постачальники енергії;
•
юридичні та аудиторські компанії.
«КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ» веде партнерську діяльність із провідними державними
установами, міжнародними та українськими організаціями у сфері енергетики.
Місія «КЛУБУ ЕНЕРГЕТИКИ» - сприяти сталому розвитку енергетичного
сектору, досягненню Україною енергетичної незалежності, подоланню енергетичної
бідності, зеленій трансформації економіки України.
«КЛУБ ЕНЕРГЕТИКИ» ставить перед собою мету максимальної комунікаційної
та аналітичної підтримки процесу прийняття рішень щодо сталого розвитку енергетичної
галузі, а також сприяння популяризації енергетики та енергоефективності.

