МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ
м. Київ

Про внесення змін до наказу
Міненерго від 05.04.2021 № 53
Відповідно до Положення про Міністерство енергетики України,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17.06.2020 № 507;
керуючись наказом Міненерго від 04.06.2021 № 115 «Про підпорядкування
структурних підрозділів апарату Міністерства енергетики України та розподіл
функціональних обов’язків між керівним складом міністерства»; 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; зважаючи на кадрові зміни в апараті Міністерства
енергетики України,
н а к а з у ю:
1. Внести зміни до складу Науково-технічної ради Міністерства
енергетики України та її Секцій, затвердженого наказом Міненерго
від 05.04.2021 № 53, виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Перший заступник Міністра

Юрій ВЛАСЕНКО

ив
Міністерство енергетики України
№222 від 24.09.2021
КЕП: Власенко Ю. М. 24.09.2021 08:49
3ED5083160DBC59B0400000093AB07004B061300

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства енергетики
України
05 квітня 2021 р. № 53
(у редакції наказу Міністерства
енергетики України
в ід __________ № ____________ )

Склад Науково-технічної ради Міністерства енергетики України
ГАЛУЩЕНКО
Г ерман Валерійович

- Міністр енергетики України, голова НТР

НЕМЧИНОВ
Максим Олександрович

- заступник Міністра енергетики України,
перший заступник голови НТР

ВЛАСЕНКО
Юрій Миколайович

- перший заступник Міністра енергетики
України, заступник голови НТР

ДЕМЧЕНКОВ
Ярослав Сергійович

- заступник Міністра енергетики України з
питань європейської інтеграції

ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

- заступник Міністра енергетики України

КУРАКОВ
Олексій Сергійович

заступник Міністра енергетики України

ВЛАДІМІРОВ
Євген Олександрович

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

БОНДАРЕНКО
Володимир Валерійович

- державний секретар Міністерства
енергетики України

МАРТИНЮК
Олександр Васильович

- керівник експертної групи розвитку
відновлюваної електроенергетики
Директорату електроенергетичного
комплексу та розвитку ринку електричної
енергії Міненерго, канд. техн. наук, с.н.с.

ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

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

2

КУШНІРОВ
Віталій Андрійович

- генеральний директор Директорату
стратегічного планування та європейської
інтеграції Міненерго

ЛИПНІК
Сергій Миколайович

- начальник відділу розвитку електронних
послуг та цифрових трансформацій
Управління цифрової політики та безпеки
Міненерго

КУЛЬБА
Юрій Васильович

- директор Департаменту ядерної енергетики
та атомної промисловості Міненерго

КОЛІСНИК
Микола Олександрович

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

СИНЮК
Андрій Васильович

- директор Департаменту вугільнопромислового комплексу Міненерго

НОВИК
Володимир Анатолійович

- начальник Відділу науково-технічної
політики Міненерго, канд. геолог, наук,
секретар НТР

ЯЩЕНКО
Ігор Олексійович

- начальник Управління охорони праці,
промислової безпеки та цивільного захисту
Міненерго, канд. техн. наук

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науковотехнічної політики Міненерго

КИРИЛЕНКО
Олександр Васильович

- академік-секретар Відділення фізикотехнічних проблем енергетики НАН України,
академік НАН України, проф.,
д-р техн. наук, (за згодою)

ПОТАШНИК
Семен Ізрайлевич

- голова громадської ради при Міненерго,
голова НТР ПрАТ «Укргідроенерго»,
академік Української академії наук,
Герой України (за згодою)

з
БУЦЬО
Зиновій Юрійович

- голова експертної ради
ПрАТ «НЕК «Укренерго», заслужений
енергетик України (за згодою)

Секція «Електроенергетика»
ВЛАСЕНКО
Юрій Миколайович

- перший 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, канд. техн. наук, 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
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ЯМПОЛЕЦЬ
Антон Миколайович

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

НОВИК
Володимир Анатолійович

- начальник Відділу науково-технічної
політики Міненерго, канд. геолог, наук

БРЕХТ
Олексій Олександрович

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

ОГНЬОВ
Андрій Володимирович

- директор 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)

ДІДКІВСЬКИЙ
Віктор Петрович

- радник голови Державної інспекції
енергетичного нагляду України

КЛЮВАК
Володимир Анатолійович

- директор Департаменту державного нагляду
у галузі електроенергетики - головний
державний інспектор з енергетичного
нагляду Державної інспекції енергетичного
нагляду України (за згодою)

ПОТАШНИК
Семен Ізрайлевич

- голова громадської ради при Міненерго,
голова НТР ПрАТ «Укргідроенерго»,
академік Української академії наук,
Герой України (за згодою)
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РАССОВСЬКИЙ
Вадим Леонідович

- головний інженер ПрАТ «Укргідроенерго»
(за згодою)

АВРАМЕНКО
Андрій Олександрович

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

ДУНАЄВСЬКА
Наталія Іванівна

- директор Інституту вугільних
енерготехнологій НАН України, д-р техн.
наук (за згодою)

ВОЛЬЧИН
Ігор Апьбінович

- заступник директора з наукової роботи
Інституту вугільних енерготехнологій
НАН України, д-р техн. наук (за згодою)

ЧЕРНОУСЕНКО
Ольга Юріївна

- завідувач кафедри теплоенергетичних
установок теплових та атомних
електростанцій НТУУ «Київський
політехнічний інститут», д-р техн. наук,
проф. (за згодою)

ТУЗ
Валерій Омелянович

- завідувач кафедри атомних електричних
станцій і інженерної теплофізики НТУУ
«Київський політехнічний інститут»,
д-р техн. наук, проф. (за згодою)

ПОЛУЕКТОВ
Сергій Юрійович

-завідувач сектору з питань запобігання і
виявлення корупції Міненерго

ШУЛЬЖЕНКО
Сергій Валентинович

- заступник директора Інституту загальної
енергетики НАН України, канд. техн. наук
(за згодою)

ГЛУШКО
Альона Валеріївна

- старший викладач кафедри зварювання
Національного технічного університету
«Харківський політехнічний інститут»,
канд. техн. наук (за згодою)
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Секція «Ядерно-енергетичний комплекс»
ВЛАСЕНКО
Юрій Миколайович

- перший заступник Міністра енергетики
України, голова Секції

КУЛЬБА
Юрій Васильович

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

НАУМОВЕЦЬ
Антон F ригорович

- член Президії Національної академії наук
України, академік НАН України, д-р фіз.-мат.
наук, проф., співголова Секції

НИЧ
Неля Василівна

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

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науковотехнічної 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, ч.-к.
НАН України, д-р фіз.-мат. наук, проф.
(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)

7

ІНЮШЕВ
Владислав Валерійович

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

КОШИК
Юрій Йосипович

- провідний інженер ДП «Український
науково-дослідний та проектнорозвідувальний інститут промислової
технології» (за згодою)

МАЛАХОВ
Юрій Володимирович

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

НОСОВСЬКИЙ
Анатолій Володимирович

- директор Інституту проблем безпеки АЕС
Національної академії наук України,
ч.-к. НАН України, д-р техн. наук, проф.
(за згодою)

СЛІСЕНКО
Василь Іванович

- директор Інституту ядерних досліджень
Національної академії наук України,
ч.-к. НАН України, д-р фіз.-мат. наук
(за згодою)

ПЕЧЕРИЦЯ
Олександр Володимирович

- заступник директора з наукової та
міжнародної діяльності ДП «Державний
науково-технічний центр з ядерної та
радіаційної безпеки», канд. техн. 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,
д-р техн. наук, проф. (за згодою)
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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,
канд. екон. наук (за згодою)

КРАВЧЕНКО
Володимир Петрович

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

НАРІВСЬКИЙ
Олексій Едуардович

- технічний директор ТОВ «Укрспецмаш»,
д-р техн. наук (за згодою)

Секція «Вугільна промисловість»
КУРАКОВ
Элексій Сергійович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

СИНЮК
Андрій Васильович

- директор Департаменту вугільнопромислового комплексу Міненерго,
заступник голови Секції

ПАВЛЮКОВИЧ
Элена Станіславівна

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

■ заступник директора департаменту начальник відділу координації очисних робіт
та контролю якості видобутого вугілля
Департаменту вугільно-промислового
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

ДУБАС
Олексій Михайлович

■ головний спеціаліст Відділу науковотехнічної політики Міненерго

КРАСНИК
В’ячеслав Григорович

■ т.в.о. генерального директора
ДП «Науково-технічний центр
«ВУГЛЕІННОВ АЦІЯ»,
д-р техн. наук (за згодою)

КРУТЬ
Олександр Анатолійович

■ в.о. директора ДП інститут
«УКРНДІПРОЕКТ», д-р техн. наук
(за згодою)

БЄЛІК
Віктор Миколайович

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

КУЗНЕЦОВ
Олександр Степанович

■ заступник директора інституту
ПАТ «НДПКІ «Вуглемеханізація»,
канд. техн. наук (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)
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ЄРМАКОВ
Віктор Миколайович

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

КАЛУГІНА
Надія Олександрівна

- вчений секретар Інституту фізики гірничих
процесів НАН України, д-р техн. наук
(за згодою)

МІРОШНИЧЕНКО
Денис Вікторович

- завідувач кафедрою Національного
технічного університету «Харківський
політехнічний інститут», д-р техн. наук
(за згодою)

Секція «Нафтова, газова та нафтопереробна промисловість»
НЕМЧИНОВ
Максим Олександрович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

КОЛІСНИК
Микола Олександрович

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

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

ЧАИКОВСЬКА
Олена Борисівна

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

НОВИК
Володимир Анатолійович

- начальник Відділу науково-технічної
політики Міненерго, канд. геолог, наук

БОЙКО
Ростислав Васильович

- начальник департаменту підземного
зберігання газу AT «Укртрансгаз»,
канд. техн. наук (за згодою)

ЯНОВСЬКИЙ
Сергій Романович

- начальник відділу експлуатації лінійної
частини AT «Укртранснафта»,
канд. техн. наук (за згодою)

БРАТАХ
Михайло Іванович

ПОШИВ АК
Андрій Орестович

- начальник департаменту наземної
інфраструктури AT «Укргазвидобування»,
канд. техн. наук, с.н.с. (за згодою)
- директор Науково-дослідного та проектного
інституту ПАТ «Укрнафта» (за згодою)

ГЛАДУН
Сергій Валентинович

- начальник управління оптимізації режимів
та перспективного планування
транспортування газу ТОВ «Оператор ГТС
України», канд. техн. наук (за згодою)

ЯРОШЕНКО
Олег Павлович

- в.о. директора, голова Технічного комітету
стандартизації ТК-198 «Тверді альтернативні
палива та біопалива ДП «Науково-дослідний
інститут нафтопереробної та нафтохімічної
промисловості «МАСМА» (за згодою)
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ГОРОБЕЦЬ
Петро Васильович

- заступник генерального директора
AT «Державне акціонерне товариство
ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ» (за згодою)

ВИЖВА
Сергій Андрійович

- директор навчально-наукового інституту
«Інститут геології» Київського національного
університету імені Тараса Шевченка, проф.,
д-р геолог, наук (за згодою)

КАРПАШ
Максим Олегович

- проректор із науково-педагогічної роботи
Івано-Франківського національного
технічного університету нафти і газу,
д-р техн. наук, проф. (за згодою)

ГОРІЧКО
Віталій Васильович

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

КОЧІРКО
Богдан Федорович

- голова ТК 38 «Стандартизація продуктів
нафтопереробки і нафтохімії» (за згодою)

НЕСТЕР
Леонід Дмитрович

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

Секція «Охорона праці, промислова безпека та цивільний захист»
КУРАКОВ
Олексій Сергійович

- заступник Міністра енергетики України,
голова Секції

ЯЩЕНКО
Ігор Олексійович

- начальник Управління охорони праці,
промислової безпеки та цивільного захисту
Міненерго, канд. техн. наук, заступник голови
Секції

КРУКОВСЬКИИ
Олександр Петрович

- заступник директора з наукової роботи
Інституту геотехнічної механіки імені
М. Полякова НАН України, ч.-к. НАН України,
д-р техн. наук., заступник голови Секції
(за згодою)
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ГРЯДУЩИЙ
Борис Абрамович

- керівник Наглядової ради Науководослідного інституту гірничої механіки імені
М.М. Федорова, Герой України,
д-р техн. наук (за згодою)

МЕЩЕРЯКОВ
Михайло Олександрович

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

ПОЛУЕКТОВ
Сергій Юрійович

- завідувач сектору з питань запобігання та
виявлення корупції Міненерго

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 науковотехнічної політики Міненерго

БЄЛІКОВ
Ігор Борисович

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

КАЧАЛОВ
Олексій Михайлович

- технічний директор ДП «Мирноградвугілля»
(за згодою)

СОКОЛОВСБКИЙ
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-р техн. наук (за згодою)

СЛАЩОВ
Ігор Миколайович

- старший науковий співробітник Інституту
геотехнічної механіки ім. М. Полякова
НАН України, канд. техн. наук (за згодою)
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Секція «Воднева енергетика»
ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

- заступник Міністра енергетики України,
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, канд. техн. наук, с.н.с.

КОЛІСНИК
Микола Олександрович

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

РОССІКОВ
Євген Юрійович

- державний експерт експертної групи
державних програм та формування
енергоефективної поведінки кінцевих
споживачів енергії Директорату з питань
формування енерго- та ресурсоефективної
політики Міненерго, секретар Секції

БЕЗУС
Валерій Олександрович

- голова Держенергоефективності
(за згодою)

ДМИТРАХ
Ігор Миколайович

- завідувач відділу міцності матеріалів і
конструкцій у водневовмісних середовищах
Фізико-механічного інституту ім. Г.В.
Карпенка, чл.-кор. НАН України, д-р техн.
наук, проф. (за згодою)
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МЕЖЕННИИ
Сергій Якович

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

КАДЕНСЬКИИ
Микола Ярославович

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

РЄПКІН
Олександр Олександрович

- радник Міністра закордонних справ
України з питань розвитку водневої
економіки (за згодою)

КРИВША
Юлія Борисівна

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

КУДРЯ
Степан Олександрович

- директор Інституту відновлюваної
енергетики НАН України, ч.-к. НАН України
(за згодою)

КУЗНЄЦОВ
Микола Петрович

- заступник директора з наукової роботи
Інституту відновлюваної енергетики
НАН України, д-р техн. наук, с. н. с.
(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 енерго- та ресурсоефективної
політики Міненерго
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новик
Володимир Анатолійович

- начальник Відділу науково-технічної
політики Міненерго, канд. геолог, наук

РУДКО
Володимир Васильович

- головний інженер AT «Укртрансгаз»
(за згодою)

РИБАК
Юлія Вікторівна

- радник Міністра енергетики України на
громадських засадах (за згодою)

РЯБИКІН
Олег Анатолійович

- помічник - консультант народного депутата
України, Апарат Верховної Ради України
(за згодою)

УНІГОВСЬКИИ
Леонід Михайлович

- генеральний директор
ТОВ «Нафтогазбудінформатика»,
д-р техн.наук (за згодою)

РУСАНОВ
Андрій Вікторович

- директор Інституту проблем
машинобудування ім. А.М. Під горного,
член-кор. НАН України, д-р техн. наук,
професор (за згодою)

БАГРІЙ
Ігор Дмитрович

- заступник директора з наукової роботи
Інституту геологічних наук НАН України,
д-р геол. наук, проф., (за згодою)

ЗАКРЕВСБКИЙ
Андрій Анатолійович

- заступник директора навчально-наукового
інституту нафти і газу Національного
університету “Полтавська політехніка імені
Юрія Кондратюка” (за згодою)

РОДІН
Леонід Михайлович
ЛЕВАНДОВСБКИИ
Анатолій Станіславович

директор НІІ «Метанолпроект» (за згодою)
- заступник генерального директору
AT «Інституту транспорту нафти» (за
згодою)
Секція «Енергоефективність»

ПІДКОМОРНА
Юлія Анатоліївна

- заступник Міністра енергетики України, голова
Секції
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ГНАТОВСЬКА
Вікторія Олександрівна

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

МИКИТКО
Лариса Іванівна

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

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)

ДЯЧУК
Олександр Анатолійович

- державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», канд. техн. наук
(за згодою)

ЗАПОРОЖЕЦЬ
Артур Олександрович

- державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», канд. техн. наук
(за згодою)

КАПЛУН
Віктор Володимирович

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

- державна установа «Інститут економіки та
прогнозування НАН України», канд. техн. наук
(за згодою)

ЛЕЖНЮК
Петро Дем’янович

- завідувач кафедри електричних станцій і
систем Вінницького національного технічного
університету, д-р техн. наук, проф. (за згодою)

МІРОШНІК
Олександр Олександрович

- завідувач кафедри електропостачання та
енергетичного менеджменту Навчальнонаукового інституту енергетики та
комп’ютерних технологій Харківського
національного технічного університету
сільського господарства імені Петра Василенка,
д-р техн. наук, доц. (за згодою)

МЕЖЕННИЙ
Сергій Якович

- начальник відділу по роботі з національної та
міжнародної стандартизації Департаменту
науково-технічних розробок та нормативного
забезпечення Дирекції ринкових операцій ПрАТ
«НЕК «Укренерго», канд. техн. наук, с.н.с.,
заслужений енергетик 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-р екон.
наук (за згодою)

ОСТАГГЮК
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», канд. техн.
наук (за згодою)
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РЯБИКІН
Олег Анатолійович

- помічник - консультант народного
депутата України, Апарат Верховної Ради
України (за згодою)

ХОДАКІВСЬКИИ
Анатолій Миколайович

- начальник Департаменту науковотехнічних розробок та нормативного
забезпечення Дирекції ринкових операцій
ПрАТ «НЕК «Укренерго», канд. екон. наук,
заслужений енергетик України
(за згодою)

Секція «Кібербезпека, захист критичної інфраструктури»

ВЛАДІМІРОВ
Євген Олександрович

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

ЛИПНІК
Сергій Миколайович

начальник відділу розвитку електронних
послуг та цифрових трансформацій
Управління цифрової політики та безпеки
Міненерго, заступник голови Секції

ГУМЕНЮК
Олександр Русланович

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

ПОЛЯКОВА
Світлана Анатоліївна

- головний спеціаліст Відділу науковотехнічної політики Міненерго

МОХОР
Володимир Володимирович

- Директор Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, член-кор. НАН України,
д-р техн. наук (за згодою)

КОЦЮБА
Ігор Васильович

- заступник директора Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, канд. техн. наук (за згодою)
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БАКАЛИНСЬКИЙ
Олександр Олегович

- заступник директора департаменту
кіберзахисту Держспецзв’язку, канд. техн.
наук, с.н.с. Інституту проблем моделювання
в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України,
(за згодою)

ГОНЧАР
Сергій Феодосійович

- учений секретар Інституту проблем
моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова
НАН України, канд. техн. наук (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)

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
Національного інституту стратегічних досліджень,
д-р пед. наук, с.н.с. (за згодою)

СУХОДОЛЯ
Олександр Михайлович

- завідувач відділу критичної інфраструктури,
енергетичної та екологічної безпеки центру
безпекових досліджень Національного інституту
стратегічних досліджень, д-р наук з державного
управління, проф. (за згодою)
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МОСКАЛЕНКО
Вячеслав Вікторович

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

ЄРМОШИН
Валерій Віталійович

- начальник департаменту інформаційної
безпеки Дирекції з інформаційних технологій
ПрАТ «НЕК «Укренерго», канд. техн. Наук (за
згодою)

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
AT «НАК «Нафтогаз Україна» (за згодою)
- начальник управління Державного центру
кіберзахисту Держспецзв’язку (за згодою)

ДОРОФЄЄВ
Олексій Сергійович
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)
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РОЙ
Яніна Володимирівна

- начальник відділу впровадження та контролю
процесів інформаційної безпеки департаменту
інформаційної безпеки Дирекції з
інформаційних технологій НЕК «Укренерго»,
канд. техн. наук за спеціальністю інформаційна
безпека держави (за згодою)

