МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про Науково-технічну раду
Міністерства енергетики України

Керуючись Положенням про Міністерство енергетики України,
затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507;
з метою сприяння ефективності науково-технічної політики у сфері паливноенергетичного
комплексу,
залучення
провідних
науковців
і
висококваліфікованих фахівців до вдосконалення роботи та розширення
перспектив розвитку галузі; з урахуванням листа Управління цифрової
політики та безпеки від 21.10.2020 № 10.2-ВН/581-20 щодо утворення Секції
Науково-технічної ради «Кібербезпека, захист критичної інфраструктури»,
н а к а з у ю:
1. Затвердити такі, що додаються:
1.1. Склад Науково-технічної ради Міністерства енергетики України та її
Секцій.
1.2. Положення про Науково-технічну раду Міністерства енергетики
України.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міненерго від 14.08.2020
№ 511 «Про Науково-технічну раду Міністерства енергетики України»
(зі змінами).
3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Заступник Міністра
з питань європейської інтеграції

Ярослав ДЕМЧЕНКОВ

ив
Міністерство енергетики України
№53 від 05.04.2021
КЕП: Демченков Я. С. 05.04.2021 13:50
58E2D9E7F900307B040000005C432F00F78C850Q

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
__________________ № ________________
ПОЛОЖЕННЯ
про Науково-технічну раду Міністерства енергетики України
1. Загальні положення
1.1. Науково-технічну раду Міністерства енергетики України (далі - НТР)
утворено відповідно до Положення про Міністерство енергетики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів від 17.06.2020 № 507.
1.2. НТР є дорадчим органом Міненерго щодо реалізації науково-технічної
політики, формування перспективних напрямів науково-технічного розвитку,
впроваджень досягнень науки, техніки і технологій у сфері паливно-енергетичного
комплексу (далі - ПЕК).
1.3. НТР у своїй діяльності керується Конституцією та законами України;
указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими
відповідно до Конституції та законів України; актами Кабінету Міністрів України,
іншими актами законодавства, а також цим Положенням.
2. Завдання та функції НТР
2.1. Серед головних завдань НТР - визначення пріоритетних напрямів науковотехнічної політики, спрямованої на реалізацію державних програм і рішень у сфері
енергетики для забезпечення надійного, безпечного та ефективного функціонування
цього сегменту економіки України.
2.2. НТР відповідно до покладених на неї завдань:
• розглядає концептуальні завдання розвитку у сфері ПЕК України;
• розглядає найважливіші науково-технічні проблеми та визначає пріоритетні
напрямки дослідження у сфері ПЕК;
• розглядає доцільність організаційно-структурних перетворень галузевих
наукових, науково-дослідних установ і організацій, що належать до сфери управління
Міненерго і формує пропозиції щодо вдосконалення структури управління;
• заслуховує інформацію про стан виконання та результати найважливіших
науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, сприяє впровадженню
ефективних результатів науково-технічних розроблень у сфері ПЕК;
• розглядає
науково-технічні
проблеми
експлуатації
обладнання
на
підприємствах, установах і організаціях, що належать до сфери управління Міненерго
та формує відповідні рекомендації;
• розглядає та надає пропозиції щодо розроблення галузевих нормативних
документів, обговорює проєкти найважливіших з них;
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• заслуховує пропозиції підприємств, установ та організацій у сфері ПЕК, що
мають загальногалузеве значення і розробляє відповідні рекомендації;
• розглядає напрямки міжнародного науково-технічного співробітництва і
розробляє рекомендації щодо його подальшого розвитку;
• за дорученням Міністра розробляє рекомендації та пропозиції щодо головних
напрямів діяльності Міненерго;
• порушує клопотання щодо присвоєння працівникам Міненерго почесних
звань.
3. Завдання та функції Секцій НТР
Основними завданнями Секцій НТР є сприяння провадженню єдиної науковотехнічної політики у сфері ПЕК, створенню та впровадженню новітніх технологій та
обладнання для забезпечення ефективної і надійної роботи підприємств сфери
управління Міненерго.
3.1. Секції НТР відповідно до покладених завдань:
• розглядають довгострокові прогнози і програми перспективного розвитку у
сфері ПЕК;
• розглядають і погоджують проєкти планів науково-дослідних і дослідноконструкторських робіт у відповідних напрямках діяльності Міненерго, спрямованих
на реалізацію пріоритетів розвитку науково-технічного прогресу в сфері ПЕК;
• розглядають звіти підприємств, наукових та науково-дослідних установ і
організацій за завершеними науково-дослідними і дослідно-конструкторськими
роботами та етапами цих робіт, що виконуються на замовлення Міненерго;
• розглядають проєкти важливих нормативно-правових актів, пов’язаних з
розвитком ПЕК;
• оцінюють рівень техніко-економічного виробництва і продукції галузі,
визначають шляхи найбільш ефективного використання наукових і технічних
досягнень;
• розглядають шляхи розвитку підприємств у сфері ПЕК та погоджують
відповідні технічні рішення;
• заслуховують інформацію щодо ефективності використання нових технологій,
обладнання та результатів впровадження науково-технічних досягнень на окремих
підприємствах у сфері ПЕК, дають рекомендації щодо усунення недоліків;
• за потреби розглядають пропозиції щодо закупівлі прогресивних технологій і
видів обладнання за кордоном та/або придбання на них ліцензій;
• надають рекомендації та пропозиції керівництву Міненерго, відповідно до
сфери діяльності та повноважень Секцій НТР.
4. Склад НТР
4.1. Склад НТР становить: голова НТР; перший заступник голови; заступник
голови; вчений секретар; голови та співголови Секцій; провідні науковці та члени
Секцій НТР; посадові особи Міненерго.
4.2. Головою НТР за посадою є Міністр енергетики України.
Заступником голови НТР визначається (зазвичай) член Президії НАН України
(за згодою).
Секретарем визначається офіційна особа, що має науковий ступінь.
Г оловами Секцій НТР (переважно) призначаються заступники Міністра
енергетики України або керівники самостійних структурних підрозділів Міненерго,
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співголовами - провідні фахівці у відповідних галузях знань, заступниками голів керівники самостійних структурних підрозділів Міненерго відповідно до
функціональних повноважень.
4.3. Склад НТР, голів та секретарів Секцій затверджує Міністр.
4.4. Згідно з основними напрямками науково-технічної діяльності Міненерго у
складі НТР працюють такі Секції:
- «Електроенергетика»,
- «Ядерно-енергетичний комплекс»,
- «Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість»;
- «Воднева енергетика»;
- «Вугільна промисловість»;
- «Енергоефективність»;
- «Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист»;
- «Кібербезпека, захист критичної інфраструктури»;
4.5. Секції НТР у своїй діяльності керуються цим Положенням.
4.6. Секції НТР складаються з провідних вчених; досвідчених фахівців
Міненерго, Національної академії наук України; інших наукових і науково-дослідних
установ, органів державної влади.
4.7. За потреби НТР може залучати фахівців відповідних органів державної
влади, підприємств, установ і організацій (за погодженням з їхніми керівниками),
вводити до складу НТР нових членів, утворювати постійні або тимчасові робочі групи
(для забезпечення оперативного виконання завдань, покладених на НТР). На
засідання НТР можуть запрошуватись керівники галузевих профспілок, громадських
організацій, засобів масової інформації.
4.8. До складу Секцій НТР можуть залучатись лауреати премій для молодих
вчених Президента України, Верховної Ради України та Кабінету Міністрів України
на час призначення їм стипендій.
5. Організація роботи НТР
5.1.
За поданням секретаря, рішення про організацію засідання НТР, його
порядок денний і час визначає голова НТР, а за його відсутності - перший заступник
голови НТР або один з заступників голови НТР. Засідання НТР скликається за
потреби, але не рідше разу на рік.
Засідання НТР вважаються правочинними, якщо на засіданні присутні не менше
50 % її членів. Рішення ухвалюються простою більшістю голосів членів НТР,
присутніх на засіданні, відкритим голосуванням. У разі рівного розподілу голосів
голос голови НТР є вирішальним.
У разі особистої відсутності член НТР має право у письмовій формі подати на
засідання свою пропозицію (за порядком денним та тематикою розгляду). Цей
документ додається до Протоколу засідання.
Рішення, ухвалені на засіданнях НТР, оформлюються Протоколом і доводяться
до відома членів НТР, причетних структурних підрозділів Міненерго; розсилаються
підприємствам, установам та організаціям, що належать до сфери управління
Міненерго.
У разі потреби рішення НТР затверджуються наказами Міненерго.
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5.2. Голова НТР:
• керує роботою НТР, затверджує плани її роботи, дає доручення заступникам,
членам НТР для виконання окремих завдань;
• за потреби вносить на розгляд НТР оперативні завдання, скликає позачергові
засідання НТР;
• затверджує Протоколи засідань НТР;
• контролює стан і результати виконання рішень НТР.
У разі відсутності голови НТР, або за його дорученням, роботою НТР керує один
з його заступників.
5.3. Секретар НТР:
• надає голові НТР пропозиції, щодо організації засідань НТР.
• організовує засідання;
• одержує Протоколи засідання Секцій, примірники документів, які виносяться
на розгляд НТР, проєкти рішень, довідки, тези доповідей, узагальнює розглянуте на
засіданнях Секцій;
• спільно з членами НТР готує відповідні проєкти планів роботи НТР, рішень і
рекомендацій;
• одержує від членів Секцій, структурних підрозділів Міненерго, підприємств,
організацій та установ сфери управління Міненерго довідки, пропозиції, проєкти
документів та іншу інформацію для розгляду та ухвалення відповідних рішень, а
також інформацію про виконання рішень НТР;
• за 5 робочих днів до засідання НТР розсилає членам НТР порядок денний,
проєкти рішень та інші супровідні матеріали;
• готує та надає голові НТР на затвердження проєкти протоколів засідань;
• здійснює поточний контроль за станом виконання ухвалених рішень і
доповідає про це голові НТР;
• здійснює оперативний контроль за роботою Секцій, зокрема шляхом участі у
засіданнях Секцій НТР;
• веде та зберігає документацію НТР.
5.4. Члени НТР:
• надають пропозиції до розгляду на засіданнях НТР;
• розглядають і погоджують плани роботи НТР;
• розглядають завдання стосовно головних напрямів діяльності НТР;
• можуть брати участь у засіданнях Секцій та Підсекцій.
5.5. Голови Секцій НТР спільно зі співголовами:
• здійснюють планування і керують роботою Секції;
• зорганізовують засідання Секції;
• здійснюють контроль за виконанням рішень, ухвалених НТР та Секцією;
• організовують роботу з підготовки матеріалів до засідання НТР за напрямками
роботи Секції;
5.6. Заступники голови Секцій:
• у разі відсутності голови та співголови секції, або за їхнім дорученням,
виконують функції, покладені на голів і співголів Секцій.
5.7. Члени Секції НТР:
• можуть бути членами кількох Секцій;
• беруть участь у формуванні тематики і планів роботи Секції, вносять
пропозиції щодо розгляду;
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• беруть участь у розгляді та обговоренні на засіданнях Секцій;
• за запрошенням беруть участь у розгляді та обговоренні на засіданнях НТР;
• за дорученням голови НТР, голови/співголови Секції готують матеріали до
розгляду і доповідають на засіданнях;
• мають право брати участь у засіданнях інших Секцій.
5.8. Секретар секції НТР:
• готує матеріали до розгляду на засіданнях Секції;
• готує проєкти рішень і рекомендації Секції;
• організовує засідання Секції;
• готує та подає голові Секції на затвердження Протоколи засідань Секції;
• у 3-денний строк після засідання Секції надсилає копію Протоколу засідання
секції вченому секретарю НТР та інформує письмово про стан виконання попередніх
рішень НТР та Секції;
• веде та зберігає документацію Секції.
6. Порядок підготовки і розгляду матеріалів на засіданні НТР
6.1. Документи, які виносяться на розгляд засідання НТР; проєкт рішення,
довідки; тези доповідей; список запрошених та іншу інформацію для розгляду (в
кількості, достатній для ознайомлення членів НТР), готують відповідно до
повноважень члени НТР, Секцій НТР, структурні підрозділи Міненерго, інші посадові
особи. Не пізніше ніж за 10 робочих днів до засідання НТР ці матеріали подаються
вченому секретарю НТР для доведення до відома членів НТР. Забезпечення
матеріалами запрошених на засідання НТР здійснює секретар НТР.
6.2. У разі недотримання строків подання матеріалів усю підготовку до розгляду
на засіданні НТР здійснюють відповідальні виконавці зазначеного пункту порядку
денного.
6.3. Структурний підрозділ Міненерго, до повноважень якого належить тематика
засідання НТР, надає допомогу в організації цього засідання.
6.4. Перебіг та результати розгляду на засіданні НТР фіксуються у Протоколі. За
потреби ухвалені рішення доопрацьовуються протягом п’яти робочих днів після
засідання та подаються на затвердження голові НТР.
6.5. Прийняті на засіданні рішення та супровідні матеріали розсилаються в
установленому порядку.

Г оловний спеціаліст Відділу

Світлана ПОЛЯКОВА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
№

Склад Науково-технічної ради Міністерства енергетики України
ВІТРЕНКО

- в.о. Міністра енергетики України, голова НТР

Юрій Юрійович
ДЕМЧЕНКОВ
Ярослав Сергійович
БОЙКО
Юрій Миколайович
ЗОРІН

- заступник Міністра енергетики України з питань
європейської інтеграції, перший заступник голови
НТР
- заступник Міністра енергетики України, заступник
голови НТР
заступник Міністра енергетики України

Олександр Олексійович
НЕМЧИНОВ

- заступник Міністра енергетики України

Максим Олександрович
ВЛАДІМІРОВ
Євген Олександрович

МАРТИНЮК
Олександр Васильович

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

КУШНІРОВ

заступник Міністра енергетики України з
питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації
- керівник експертної групи розвитку відновлюваної
електроенергетики Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку
електричної енергії Міненерго, к.т.н., с.н.с.
- керівник експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго

Віталій Андрійович

- генеральний директор Директорату стратегічного
планування та європейської інтеграції

КУЛИК-КУЛИЧЕНКО
Валерій Леонідович

- начальник Управління цифрової політики та
безпеки Міненерго
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САПОЖНИКОВ
Юрій Анатолійович
КОЛІСНИК
Микола Олександрович

- директор Департаменту ядерної енергетики та
атомної промисловості Міненерго, к.т.н.

- н ачальник управління забезпечення
функціонування нафтогазових ринків Директорату
нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти,
природного газу та нафтопродуктів Міненерго

НОВИК

- начальник Відділу науково-технічного політики
Володимир Анатолійович Міненерго, к.г.н., секретар НТР

Ігор Олексійович

- заступник начальника Управління - начальник
відділу охорони праці та цивільного захисту
Управління охорони праці, промислової безпеки та
цивільного захисту Міненерго, к.т.н.

ПОЛЯКОВА

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго

ЯЩЕНКО

Світлана Анатоліївна
КИРИЛЕНКО
Олександр Васильович
ПОТАШНИК
Семен Ізрайлевич
БУЦЬО
Зиновій Юрійович
ПАВЛЕНКО
Олена Михайлівна
ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

- академік-секретар Відділення фізико-технічних
проблем енергетики НАН України, академік НАН
України, професор, д.т.н., (за згодою)
- голова громадської ради при Міненерго, голова
НТР ПрАТ «Укргідроенерго», академік Української
академії наук, Г ерой України (за згодою)
- голова експертної ради ПрАТ «Укренерго»,
заслужений енергетик України (за згодою)
- голова Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС (за згодою)
- президент Української енергетичної компанії
(за згодою)
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Секція «Електроенергетика»
БОЙКО
Юрій Миколайович

заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

начальник відділу по роботі з національної та
міжнародної стандартизації
ПрАТ «НЕК «Укренерго», співголова Секції
(за згодою)

МАРТИНЮК
Олександр Васильович

керівник експертної групи розвитку
відновлюваної електроенергетики Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку
електричної енергії Міненерго, к.т.н., с.н.с.,
заступник голови Секції

ВЛАСЕНКО
Людмила Юріївна

керівник експертної групи з моніторингу та
економічного аналізу суб’єктів ринку Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку
електричної енергії Міненерго

НОВИКОВ
Кирило Вікторович

керівник експертної групи розвитку
генеруючих потужностей Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку
електричної енергії Міненерго

ЗАДОРОЖНЮК
Юлія Петрівна

керівник експертної групи розвитку
електромережі Директорату електроенергетичного
комплексу та розвитку ринку електричної енергії
Міненерго

ЯМПОЛЕЦЬ
Антон Миколайович

державний експерт експертної групи розвитку
електромережі Директорату електроенергетичного
комплексу та розвитку ринку електричної енергії
Міненерго, секретар Секції

МАКСАКОВ
Владислав Сергійович

- державний експерт експертної групи розвитку
відновлюваної електроенергетики Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку
ринку електричної енергії Міненерго
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НОВИК
Володимир
Анатолійович

начальник Відділу науково-технічної політики
Міненерго, к.г.н.

БОДНАР
Роман Валерійович

т.в.о Голови Державної інспекції енергетичного
нагляду (за згодою)

БРЕХТ
Олексій Олександрович

директор з експлуатації та розвитку мереж
ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою)

ОГНЬОВ
Андрій Володимирович

- в.о. директора Департаменту із регулювання
відносин у сфері енергетики НКРЕКП (за згодою)

КВИЦИНСЬКИЙ
Анатолій
Олександрович

начальник відділу науково-дослідного
супроводу нормативного забезпечення
ПрАТ НЕК «Укренерго» (за згодою)

ЗАЙЧЕНКО
Віталій Борисович

директор з управління ОЕС України - головний
диспетчер ПрАТ «НЕК «Укренерго» (за згодою)

ЧЕХ
Сергій Михайлович

заступник Голови федерації роботодавців
паливно-енергетичного комплексу України
(за згодою)

ЛЕЖНЮК
Петро Дем’янович

- завідувач кафедри електричних станцій і
систем Вінницького національного технічного
університету, д.т.н., професор (за згодою)

БЛІНОВ
Ігор Вікторович

старший науковий співробітник Інституту
електродинаміки НАН України, д.т.н (за згодою)

ПОТАШНИК
Семен Ізрайлевич

президент ВГО «Асоціація «Укргідроенерго»,
академік Української академії наук, Г ерой України
(за згодою)

РАССОВСЬКИЙ
Вадим Леонідович

- головний інженер ПрАТ «Укргідроенерго»
(за згодою)
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АВРАМЕНКО
Андрій Олександрович

- заступник директора Інституту технічної
теплофізики НАН України (за згодою)

ДУНАЄВСЬКА
Наталія Іванівна

директор Інституту вугільних енерготехнологій
НАН України, д. т. н. (за згодою)

ВОЛЬЧИН
Ігор Альбінович

заступник директора з наукової роботи
Інституту вугільних енерготехнологій НАН України,
д. т. н. (за згодою)

ЧЕРНОУСЕНКО
Ольга Юріївна

завідувач кафедри теплоенергетичних
установок теплових та атомних електростанцій НТУУ
"Київський політехнічний інститут", д.т.н., професор
(за згодою)

ТУЗ
Валерій Омелянович

завідувач кафедри атомних електричних
станцій і інженерної теплофізики НТУУ "Київський
політехнічний інститут", д.т.н., професор (за згодою)

ШУЛЬЖЕНКО
Сергій Валентинович

заступник директора Інституту загальної
енергетики НАН України, к. т. н. (за згодою)

ГЛУШКО
Альона Валеріївна

старший викладач кафедри зварювання
Національного технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», к.т.н.
(за згодою)
Секція «Ядерно-енергетичний комплекс»

БОИКО
Юрій Миколайович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

САПОЖНИКОВ
Юрій Анатолійович

- директор Департаменту ядерної енергетики та
атомної промисловості Міненерго, співголова Секції

НАУМОВЕЦЬ
Антон Григорович

- член Президії Національної академії наук
України, академік НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор, співголова Секції
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НИЧ
Неля Василівна

- головний спеціаліст відділу впровадження
новітніх технологій та науково-технічного
супроводження об’єктів ядерно-енергетичного
комплексу Департаменту ядерної енергетики та
атомної промисловості Міненерго, секретар Секції

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго

ВЛАСЕНКО
Микола Іванович

- директор ВП «Науково-технічний центр»
ДП «НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

ВОЄВОДІН
Віктор Миколайович

- директор Інституту фізики твердого тіла,
матеріалознавства та технологій Національного
наукового центру «Харківський фізико-технічний
інститут» Національної академії наук України, членкореспондент НАН України, доктор фізикоматематичних наук, професор (за згодою)

ПАРХОМЕНКО
Вадим Володимирович

- провідний інженер Навчального центру з
фізичного захисту, обліку та контролю ядерного
матеріалу ім. Джорджа Кузмича Інституту ядерних
досліджень Національної академії наук України
(за згодою)

ЖУКОВ
Володимир Олексійович

- заступник головного інженера з радіаційної
безпеки та охорони навколишнього середовища
ДП «СхідГЗК» (за згодою)

ІНЮШЕВ
Владислав Валерійович

- т.в.о. директора ДП «Державний науковоінженерний центр систем контролю та аварійного
реагування», к.т.н. (за згодою)

КОШИК
Юрій Йосипович

- провідний інженер ДП «Український науководослідний та проектно-розвідувальний інститут
промислової технології» (за згодою)

МАЛАХОВ
Юрій Володимирович

- голова правління АТ «Київський науководослідний та проектно-конструкторський інститут
«Енергопроект» (за згодою)

НОСОВСЬКИЙ
Анатолій
Володимирович

- директор Інституту проблем безпеки АЕС
Національної академії наук України, членкореспондент НАН України, доктор т.н., професор
(за згодою)
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СЛІСЕНКО
Василь Іванович

- директор Інституту ядерних досліджень
Національної академії наук України, членкореспондент НАН України, доктор ф.м.н.
(за згодою)

ПЕЧЕРИЦЯ
Олександр
Володимирович

- заступник директора з наукової та міжнародної
діяльності ДП «Державний науково-технічний центр
з ядерної та радіаційної безпеки», кандидат
технічних наук (за згодою)

ШЕВЧЕНКО
Ігор Анатолійович

- директор ДП «Державний науково-технічний
центр з ядерної та радіаційної безпеки» (за згодою)

ФІЛІППОВ
Дмитро Володимирович

- т.в.о. директора ДП «Український науководослідний та проектно-розвідувальний інститут
промислової технології» (за згодою)

ХАРЧЕНКО
Валерій Володимирович

- директор Інституту проблем міцності
ім. Г.С. Писаренка Національної академії наук
України, академік НАН України, доктор технічних
наук, професор (за згодою)

ШЕНДЕРОВИЧ
Віктор Якович

- член Колегії Державної інспекції ядерного
регулювання України, заслужений енергетик
України (за згодою)

ШЕЙКО
Юрій Євгенович

- т.в.о. першого віце-президента - технічного
директора ДП «НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

ШУМКОВА
Наталія Юріївна

- директор з ядерної та радіаційної безпеки
ДП «НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

ПОДОЛЕЦЬ
Роман Здиславович

- завідувач сектору прогнозування розвитку
паливно-енергетичного комплексу Відділу
секторальних прогнозів та кон’юнктури ринку
Державної установи «Інститут економіки та
прогнозування» НАН України, кандидат
економічних наук (за згодою)

КРАВЧЕНКО
Володимир Петрович

- завідувач кафедри атомних електростанцій,
професор Одеського національного політехнічного
університету, доктор технічних наук, професор
(за згодою)
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НАРІВСЬКИЙ
Олексій Едуардович

технічний директор ТОВ «Укрспецмаш»,
доктор технічних наук (за згодою)

Секція «Вугільна промисловість»
ЗОРІН
Олександр Олексійович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

СИНЮК
Андрій Васильович

- директор Департаменту вугільно-промислового
комплексу Міненерго, заступник голови Секції

ПАВЛЮКОВИЧ
Олена Станіславівна

начальник відділу координації геологомаркшейдерських та підготовчих робіт Департаменту
вугільно-промислового комплексу Міненерго,
секретар Секції

ПИЖОВ
Сергій Вікторович

- заступник директора департаменту - начальник
відділу координації очисних робіт та контролю
якості видобутого вугілля Департаменту вугільнопромислового комплексу Міненерго

КУЖЕЛЬ
Павло Сергійович

- начальник відділу реалізації програм ліквідації
підприємств Департаменту вугільно-промислового
комплексу Міненерго

БОНДАР
Михайло Леонтійович

- народний депутат України, голова підкомітету з
питань вугільної промисловості Комітету Верховної
Ради України з питань енергетики та житловокомунальних послуг (за згодою)

ЦЕХМІСТЕР
Дмитро Петрович

- начальник відділу координації та супроводу
діяльності торфодобувних підприємств та
енергомеханічного забезпечення Департаменту
вугільно-промислового комплексу Міненерго

НОВИК

- начальник Відділу науково-технічної політики
Міненерго, к.г.н.

Володимир Анатолійович
КРАСНИК
В ’ячеслав Григорович

т.в.о. генерального директора ДП «Науковотехнічний центр «ВУГЛЕІННОВАЦІЯ», д.т.н.
(за згодою)
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КРУТЬ
Олександр
Анатолійович

в.о. директора ДП інститут «УКРНДІПРОЕКТ»,
д.т.н. (за згодою)

БЄЛІК
Віктор Миколайович

в.о. директора інституту
ДП «Дондіпровуглемаш» (за згодою)

КУЗНЕЦОВ
Олександр Степанович

заступник директора інституту
ПАТ «НДПКІ «Вуглемеханізація», к.т.н. (за згодою)

РУБЕЛЬ
Олександр Васильович

головний енергетик ДП «Укршахтгідрозахист»
(за згодою)

МОІСЕЄНКО
Олег Валерійович

заступник директора з науки
ВП «УкрНДІвуглезбагачення»
ДП «НТЦ «Вуглеінновація» (за згодою)

ЄРМАКОВ
Віктор Миколайович

- заступник директора Навчально-наукового
інституту екологічної безпеки та управління
Державної екологічної академії післядипломної
освіти та управління, д.т.н. (за згодою)

КАЛУГІНА
Надія Олександрівна

- вчений секретар Інституту фізики гірничих
процесів Національної академії наук України, д.т.н.
(за згодою)

МІРОШНИЧЕНКО
Денис Вікторович

- завідувач кафедрою Національного технічного
університету «Харківський політехнічний інститут»,
д.т.н. (за згодою)

Секція «Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість»
НЕМЧИНОВ
- заступник Міністра енергетики України,
Максим Олександрович голова Секції
КОЛІСНИК
Микола Олександрович

- начальник управління забезпечення
функціонування нафтогазових ринків Директорату
нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти,
природного газу та нафтопродуктів Міненерго,
заступник голови Секції
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РАМАЗАНОВ
Владислав Андрійович

- керівник експертної групи з безпеки
постачання та розвитку конкурентного ринку
природного газу Директорату нафтогазового
комплексу та розвитку ринків нафти, природного
газу та нафтопродуктів Міненерго

ЧАЙКОВСЬКА
Олена Борисівна

- державний експерт експертної групи нафтового
циклу та розвитку ринку нафтопродуктів
Директорату нафтогазового комплексу та розвитку
ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів
Міненерго

КОРОСТЕЛЬОВ
Богдан Дмитрович

- державний експерт експертної групи з
видобутку вуглеводнів та аналітики функціонування
нафтогазових ринків Директорату нафтогазового
комплексу та розвитку ринків нафти, природного
газу та нафтопродуктів Міненерго

ДЯКОВИЧ
Іван Петрович

- заступник начальника Г оловного управлінняначальник відділу з питань укладання та
виконання угод про розподіл продукції
Директорату нафтогазового комплексу та
розвитку ринків нафти, природного газу та
нафтопродуктів Міненерго

КАШПУРОВСЬКА
Ірина Юріївна

- головний спеціаліст відділу з питань укладання
та виконання угод про розподіл продукції Головного
управління забезпечення функціонування
нафтогазових ринків Директорату нафтогазового
комплексу та розвитку ринків нафти, природного
газу та нафтопродуктів Міненерго

ВОЛОВИЧ
Тетяна Михайлівна

- головний спеціаліст відділу забезпечення
функціонування нафтогазових та нафтопереробних
підприємств та ефективного використання
газорозподільчих систем Головного управління
забезпечення функціонування нафтогазових ринків
Директорату нафтогазового комплексу та розвитку
ринків нафти, природного газу та нафтопродуктів
Міненерго, секретар Секції

ДУБАС
Олексій Михайлович

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго
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ГОРІЧКО
Віталій Васильович

заступник голови комітету з питань безпеки,
експлуатації, будівництва та якості палива
Нафтогазової асоціації України (за згодою)

ТКАЧЕНКО
Руслан Леонідович

директор ДП «Орган з сертифікації
нафтопродуктів та систем якості «МАСМА СЕПРО»
(за згодою)

КОЧІРКО
Богдан Федорович
НЕСТЕР
Леонід Дмитрович

заступник голови ТК 38 (за згодою)

начальник Управління систем Філії «Центр
метрології та газорозподільних систем
«НАК «Нафтогаз України» (за згодою)

Секція «Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист»
ЗОРІН
Олександр Олексійович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

ЯЩЕНКО
Ігор Олексійович

- заступник начальника Управління - начальник
відділу охорони праці та цивільного захисту
Управління охорони праці, промислової безпеки та
цивільного захисту Міненерго, к.т.н.,
співголова Секції

КРУКОВСЬКИЙ
Олександр Петрович

- заступник голови Секції, заступник директора з
наукової роботи Інституту геотехнічної механіки
імені М. Полякова НАН України, член-кореспондент
НАН України, д.т.н. (за згодою)

ГРЯДУЩИЙ
Борис Абрамович

д.т.н., заступник голови Секції (за згодою)

МЕЩЕРЯКОВ
Михайло Олександрович

- начальник відділу промислової безпеки,
протиаварійного та протипожежного захисту
Управління охорони праці, промислової безпеки та
цивільного захисту Міненерго

АРТЮХОВ
Ян Віталійович

- головний спеціаліст сектору з питань запобігання
та виявлення корупції Міненерго
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ЖУК
Олена Юріївна

- головний спеціаліст відділу промислової
безпеки, протиаварійного та протипожежного
захисту Управління охорони праці, промислової
безпеки та цивільного захисту Міненерго, секретар
Секції

БУЛАХ
Світлана Валеріївна

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго

БЄЛІКОВ
Ігор Борисович

- перший заступник начальника ЦШ ДВГРС з
виробничо-профілактичної роботи (за згодою)

КАЧАЛОВ
Олексій Михайлович

- технічний директор ДП «Мирноградвугілля»
(за згодою)

СОКОЛОВСЬКИИ
Валерій Вікторович

- заступник генерального директора з охорони
праці ДП «Львіввугілля» (за згодою)

МІНЄЄВ
Сергій Павлович

- завідуючий відділом Інституту геотехнічної
механіки ім. М. Полякова НАН України, д.т.н.
(за згодою)

СЛАЩОВ
Ігор Миколайович

- старший науковий співробітник Інституту
геотехнічної механіки ім. М. Полякова
НАН України, к.т.н. (за згодою)

Секція «Воднева енергетика»
ДЕМЧЕНКОВ
Ярослав Сергійович

- заступник Міністра енергетики України з питань
європейської інтеграції, голова Секції

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

- керівник експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго, заступник голови Секції

МАРТИНЮК
Олександр Васильович

- керівник експертної групи розвитку
відновлюваної електроенергетики Директорату
електроенергетичного комплексу та розвитку ринку
електричної енергії Міненерго, к.т.н., с.н.с.

КОЛІСНИК
Микола Олександрович

- начальник управління забезпечення
фунціонування нафтогазових ринків Директорату
нафтогазового комплексу та розвитку ринків нафти,
природного газу та нафтопродуктів Міненерго
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ГУРА
Костянтин Юрійович

- т.в.о. Голови Держенергоефективності
(за згодою)

ГЕЛЕТУХА
Георгій Георгійович

- голова правління громадської спілки
«Біоенергетична асоціація України» (за згодою)

ДМИТРАХ
Ігор Миколайович

- завідувач відділу міцності матеріалів і
конструкцій у водневовмісних середовищах Фізикомеханічного інституту ім. Г.В. Карпенка, чл.-кор
НАН України, д.т.н., професор (за згодою)

ДОРОНІН
Василь Васильович

- голова «Ukrainian Energy Storage Association»,
партнер European Association for Storage of Energy.
Член робочої групи Комітету з питань енергетики
та житлово-комунальних послуг з питань
впровадження систем накопичення енергії
(за згодою)

МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

- начальник відділу по роботі з національної та
міжнародної стандартизації Департаменту науковотехнічних розробок та нормативного забезпечення
Дирекції ринкових операцій
ПрАТ «НЕК «Укренерго», к.т.н., с.н.с., заслужений
енергетик України (за згодою)

КАДЕНСЬКИЙ
Микола Ярославович

- начальник Управління розвитку мережі
Оператора газотранспортної системи України
(за згодою)

КАРП
Ігор Миколайович

- почесний директор Інституту газу НАН України,
академік НАН України, д.т.н., професор (за згодою)

РЄПКІН
Олександр Олександрович

- радник Міністра закордонних справ України з
питань розвитку водневої економіки, президент
Г ромадської спілки «Енергетична асоціація
«Українська воднева рада» (за згодою)

КОВАЛКО
Олександр Михайлович

- голова Секретаріату науково-технічної ради
АТ «НАК «Нафтогаз України», к.е.н. (за згодою)

КРИВША
Юлія Борисівна

- начальник відділу супроводу НПД ВДЕ
Департаменту відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива
Держенергоефективності (за згодою)
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КОНЕЧЕНКОВ
Андрій Євгенович

- голова правління громадської спілки
«Українська вітроенергетична асоціація»
(за згодою)

КУДРЯ
Степан Олександрович

- директор Інституту відновлюваної енергетики
НАН України, чл.-кор. НАН України (за згодою)

КУЗНЄЦОВ
Микола Петрович

- заступник директора з наукової роботи
Інституту відновлюваної енергетики НАН України
(за згодою)

ШАФАРЕНКО
Юрій Анатолійович

- заступник Г олови Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження України
(за згодою)

ЛЕНСЬКА
Олена Олександрівна

- заступник директора Департаменту - начальник
відділу відновлюваних джерел енергії Департаменту
відновлюваних джерел енергії та альтернативних
видів палива Держенергоефективності (за згодою)

ВОЛОДІН
Вячеслав Валерійович

- керівник експертної групи забезпечення
ресурсоефективності та прозорості у видобувних
галузях Директорату з питань формування енергота ресурсоефективної політики Міненерго

НОВИК
Володимир Анатолійович

- начальник Відділу науково-технічної політики,
к.г.н.

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго

РУДКО
Володимир Васильович

- головний інженер АТ «УКРТРАНСГ АЗ»
(за згодою)

РИБАК
Юлія Вікторівна

- співкерівник Секретаріату Німецькоукраїнського енергетичного партнерства
(за згодою)

РЯБИКІН
Олег Анатолійович

- голова ГО «Українські Стратегічні Ініціативи»
(за згодою)

ТОПАЛ
Олександр Іванович

- заступник начальника відділу комплексних
проектів ДП «»ВУГЛЕСИНТЕЗГАЗ»
АТ «НАК «Нафтогаз України», к.т.н. (за згодою)

15

УНІГОВСЬКИЙ
Леонід Михайлович

- генеральний директор
ТОВ «Нафтогазбудінформатика», д.т.н. (за згодою)

ПАВЛЕНКО
Олена Михайлівна

- голова Української сторони Платформи
громадянського суспільства Україна-ЄС (за згодою)

ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна
ПИЛИПЕНКО
Олександр Якимович
ЗАЄЦЬ
Віталій Олександрович

-президент Української енергетичної асоціації
(за згодою)
- директор ГС «Східно-європейська асоціація
розвитку водневої економіки» (за згодою)
- директор з охорони праці, екологічної та
виробничої безпеки Групи Нафтогаз

Секція «Енергоефективність»
ДЕМЧЕНКОВ
Ярослав Сергійович

- заступник Міністра енергетики України з
питань європейської інтеграції, голова Секції

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

- керівник експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго, заступник голови Секції

КРИВОПЛЯС
Дар’я Євгенівна

- державний експерт експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго

АЛЕКСЄЄВ
Іван Анатолійович

- державний експерт експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго

МИКИТКО
Лариса Іванівна

-головний спеціаліст експертної групи
забезпечення ресурсоефективності та прозорості у
видобувних галузях Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної
політики Міненерго
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КОЛОСОВА
Оксана Олександрівна

- державний експерт експертної групи з питань
енергоефективності ПЕК Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної політики
Міненерго, секретар Секції

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науково-технічної
політики Міненерго

БУЧИК
Володимир Сергійович

- директор Департаменту стратегічного розвитку
Держенергоефективності (за згодою)

БРЕХТ
Олексій Олександрович

- заступник директора ДП "НЕК "Укренерго"
(за згодою)

БІЛЬКО
Віктор Валерійович

- заступник директора Департаменту технічного
регулювання енергоефективності
Держенергоефективності (за згодою)

ВОВЧАК
Василь Васильович

- експерт з техніко-економічного обґрунтування,
Представництво UNDP в Україні (за згодою)

ДЯЧУК
Олександр Анатолійович

- Державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», к.т.н. (за згодою)

ЗАПОРОЖЕЦЬ
Артур Олександрович

- Державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», к.т.н. (за згодою)

КАПЛУН
Віктор Володимирович

- директор Навчально-наукового інституту
енергетики, автоматики та енергозбереження
Національного університету біоресурсів та
природокористування України (за згодою)

КОВАЧ
Валерія Омелянівна

- Державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», к.т.н. (за згодою)

ЛЕЖНЮК
Петро Дем’янович

- завідувач кафедри електричних станцій і систем
Вінницького національного технічного
університету, д.т.н., професор (за згодою)
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МІРОШНІК
- завідувач кафедри електропостачання та
Олександр Олександрович енергетичного менеджменту Навчально-наукового
інституту енергетики та комп’ютерних технологій
Харківського національного технічного
університету сільського господарства імені Петра
Василенка, доктор технічних наук, доцент
(за згодою)
МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

- начальник відділу по роботі з національної та
міжнародної стандартизації Департаменту науковотехнічних розробок та нормативного забезпечення
Дирекції ринкових операцій ПрАТ «НЕК
«Укренерго», к.т.н., с.н.с., заслужений енергетик
України (за згодою)

МОШКАРА
Сергій Олександрович

- член правління ГО «Центр енергетичної
безпеки України» (за згодою)

ІНШЕКОВ
Євген Миколайович

- консультант проекту UNIDO «Впровадження
стандарту систем енергоменеджменту в
промисловості України» (за згодою)

ОБИХОД
Ганна Олександрівна

- Державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», д.е.н. (за згодою)

ОСТАП’ЮК
Юрій Володимирович

- заступник директора департаменту-начальник
управління інвестиційної політики та технічного
розвитку НКРЕКП (за згодою)

ПІЧКА
Тетяна Володимирівна

- Державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», к.т.н., (за згодою)

РЯБИКІН
Олег Анатолійович

- голова ГО «Українські Стратегічні Ініціативи»
(за згодою)

ХОДАКІВСЬКИЙ
Анатолій Миколайович

- начальник Департаменту науково-технічних
розробок та нормативного забезпечення Дирекції
ринкових операцій ПрАТ «НЕК «Укренерго», к.е.н..
заслужений енергетик України (за згодою)
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Секція «Кібербезпека, захист критичної інфраструктури»

ВЛАДІМІРОВ
Євген Олександрович

- заступник Міністра енергетики України з
питань цифрового розвитку, цифрових
трансформацій і цифровізації, голова Секції

КУЛИК-КУЛИЧЕНКО
Валерій Леонідович

- начальник Управління цифрової політики та
безпеки Міненерго, заступник голови Секції

ХМІЛЬ
Оксана Василівна

- головний спеціаліст відділу інформаційних
технологій та галузевої кібербезпеки Управління
цифрової політики та безпеки Міненерго, секретар
Секції

МОХОР Володимир
Володимирович

- професор Інституту проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України, членкореспондент НАН України, д.т.н. (за згодою)

КОЦЮБА
Ігор Васильович

- заступник директора Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, к.т.н. (за згодою)

БАКАЛИНСЬКИИ
Олександр Олегович

- старший науковий співробітник Інституту
проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, заступник директора департаменту
кіберзахисту Адміністрації Держспецзв’язку, к.т.н.
(за згодою)

ГОНЧАР
Сергій Феодосійович

- учений секретар Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, к.т.н. (за згодою)

ПІНЧУК
Михайло Георгійович

- заступник директора департаменту фізичного
захисту, режиму та безпеки
ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою)

ФІНЧУК
Ігор Олександрович

- начальник відділу захисту інформації
департаменту фізичного захисту, режиму та
безпеки ПрАТ «Укргідроенерго» (за згодою)
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ПРОКОПЕНКО
Сергій Дмитрович

- заступник керівника служби з питань
інформаційної безпеки та кібербезпеки - керівник
управління забезпечення діяльності Національного
координаційного центру кібербезпеки Апарату
РНБО України (за згодою)

ХОЛЯВІЦЬКИЙ
Михайло Васильович

- державний експерт служби з питань
інформаційної безпеки та кібербезпеки Апарату
РНБО України (за згодою)

ТИМОШЕНКО
Ірина Леонідівна

- державний експерт служби з питань безпеки
критичної інфраструктури Апарату РНБО України
(за згодою)

ДУБОВ
Дмитро Володимирович

- завідувач відділу інформаційної безпеки та
кібербезпеки центру безпекових досліджень, д.п.н.,
с.н.с Національного інституту стратегічних
досліджень (за згодою)

СУХОДОЛЯ
Олександр Михайлович

- завідувач відділу критичної інфраструктури,
енергетичної та екологічної безпеки центру
безпекових досліджень, доктор наук з державного
управління, професор Національного інституту
стратегічних досліджень (за згодою)

МОСКАЛЕНКО
Вячеслав Вікторович

- заступник директора з інформаційних
технологій ДП «НАЕК «Енергоатом» (за згодою)

БОЯРЧУК
Роман Михайлович

- голова правління ГО «Міжнародний
університет кібербезпеки» (за згодою)

ХУДИНЦЕВ
Микола Миколайович

- член правління ГО «Міжнародний університет
кібербезпеки», кандидат фізико-математичних
наук, доцент, академік Академії зв’язку України (за
згодою)

ЄРМОШИН
Валерій Віталійович

- начальник
департаменту
інформаційної
безпеки Дирекції з інформаційних технологій
НЕК «Укренерго», к.т.н. за спеціальністю системи
захисту інформації (за згодою)
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ГЛУГОВСЬКИЙ
Андрій Станіславович

- радник
з
оперативно-диспетчерського
управління НЕК «Укренерго» (за згодою)

СОБОЛЬ
Роман Григорович

- керівник групи з управління інформаційною
безпекою
Департаменту
безпеки
АТ «НАК «Нафтогаз Україна» (за згодою)

КОРОПЕЦЬ
Юрій Віталійович

- начальник
відділу
супроводу
телекомунікаційних систем та підтримки центрів
обробки
даних Департаменту
інформаційних
технологій АТ «НАК «Нафтогаз Україна» (за
згодою)

ДОРОФЄЄВ
Олексій Сергійович

начальник
управління
Державного центру кіберзахисту Держспецзв’язку
(за згодою)

БРИКСІН
Євгеній Олександрович

заступник начальника відділу Державного
центру кіберзахисту Держспецзв’язку (за згодою)

ЗАДУНАЙ
Олексій Сергійович

- начальник центру дослідного виробництва
Державного
науково-дослідного
інституту
кібербезпеки та захисту інформації (за згодою)

КАРАСЮК
Георгій Олександрович

- начальник відділу управління подіями та
інцидентами інформаційної безпеки департаменту
інформаційної безпеки Дирекції з інформаційних
технологій НЕК «Укренерго», аспірант (за згодою)

ЛІГІНОВ
Микола Євгенійович

- старший
інженер
відділу АСУ ТП та
радіаційного контролю департаменту модернізації
дирекції з продовження експлуатації виконавчої
дирекції з виробництва та ремонтів ДП «НАЕК
«Енергоатом» (за згодою)

РОЙ
Яніна Володимирівна

начальник відділу впровадження
контролю
процесів
інформаційної
безпеки
департаменту інформаційної безпеки Дирекції з
інформаційних технологій НЕК «Укренерго», к.т.н.
за спеціальністю інформаційна безпека держави (за
згодою)

