
Додаток 1 

до наказ Міністерства енергетики 

та захисту довкілля України 

__________________ № ______ 

 

 

 

ПЕРСОНАЛЬНИЙ СКЛАД 

Експертної ради Міністерства енергетики та захисту довкілля України 

 

ЧЕХ 

Сергій Михайлович 

- радник в.о. Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

 

ТРОХИМЕЦЬ 

Олександр Петрович 

- радник в.о. Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

 

КОСТЮКОВСЬКИЙ 

Борис Анатолійович 

- начальник відділу ПрАТ НЕК «Укренерго»  

(за згодою); 

 

СУХОДОЛЯ 

Олександр Михайлович 

 

- завідувачу відділу енергетичної та техногенної 

безпеки Національного інституту стратегічних 

досліджень (за згодою); 

 

ПЛАЧКОВ 

Іван Васильович 

 

- голова Громадської Спілки «Всеукраїнська 

Енергетична Асамблея» (за згодою); 

ТІТЕНКО 

Сергій Михайлович 

Член наглядової ради ПАТ «Донбасенерго» (за 

згодою); 

 

САПЄГІН 

Сергій Віталійович 

 

- директор Приватного підприємства «Науково-

технічний центр «Псіхєя» (за згодою); 

РЯБЦЕВ 

Геннадій Леонідович 

- директор спеціальних проектів НТЦ «Псіхєя» 

(за згодою); 

 

БОНДАРЕНКО 

Юрій Миколайович 

- віце-президент Громадської спілки «СІГРЕ-

Україна» (за згодою); 

 

ШУЛЬЖЕНКО  

Сергій Валентинович 

- заступник директора з наукової роботи 

Інституту загальної енергетики НАН України 

(за згодою); 

 



2 

 

КОТКО  

Василь Григорович 

 

- президент Громадської спілки «Перша 

енергетична асоціація України», голова 

Громадської ради при НКРЕКП (за згодою); 

 

СОБКЕВИЧ 

Оксана Володимирівна 

- завідувачу відділу реального сектору 

економіки Національного інституту 

стратегічних досліджень (за згодою); 
 

РАК 

Роман Володимирович 

- доцент кафедри фінансів економічного 

факультету КНУ ім. Т. Шевченко (за згодою); 

 

РОГОЗІН 

Олександр Георгійович 

 

- віце-президент Громадської Спілки «Перша 

енергетична асоціація України» (за згодою); 

САКВА  

Юрій Вікторович 

- перший заступник Голови Громадської Спілки 

«Всеукраїнська Енергетична Асамблея» (за 

згодою); 

 

ВЛАСЕНКО  

Юрій Петрович 

- позаштатний радник в.о. Міністра енергетики 

та захисту довкілля України; 

 

ЦИГАНЕНКО 

Борис Володимирович 

- представник Громадської спілки «Асоціація 

операторів розподільчих електричних мереж 

Україна» (за згодою); 

 

РОГУЛЬСЬКІ 

Кшиштоф 

 

- міжнародний експерт (за згодою); 

УЩАПОВСЬКИЙ 

Костянтин Валерійович 

 

- доктор економічних наук (за згодою); 

ЯНДУЛЬСЬКИЙ 

Олександр Станіславович 

 

- декан факультету електроенерготехніки та 

автоматики НТУУ «КПІ», д.т.н., професор (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», Радник в.о. Міністра 

енергетики та захисту довкілля України (за 

згодою); 

 

ОЛЕФІР 

Дмитро Олександрович 

- заступник директора департаменту з комерції 

ПАТ «Укргідроенерго» (за згодою); 
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НІКІТІН 

Олексій Олександрович 

- директор Департаменту з комерції ПАТ 

«Укргідроенерго» (за згодою); 

 

РЯБЦЕВ 

Володимир Євгенович 

 

- експерт в енергетичній галузі (за згодою); 

КУЧЕРЕНКО 

Олексій Юрійович 

- народний депутат України, перший заступник 

голови Комітету Верховної Ради України з 

питань енергетики та житлово-комунальних 

послуг (за згодою); 

 

КІСЕНКО 

Андрій Миколайович 

- радник в.о. Міністра енергетики та захисту 

довкілля України; 

 

УНІГОВСЬКИЙ 

Леонід Михайлович 

- генеральний директор 

ТОВ «Нафтогазбудінформатика» (за згодою); 

 

ПРИТИКА 

Олександр Якович 

- генеральний директор «Нова Енергетична 

Компанія» (за згодою); 

 

КУРМАЗ 

Андрій Миколайович 

- заступник Голови Асоціації газового ринку (за 

згодою); 

 

ДИКОВИЦЬКИЙ 

Ярослав  

- експерт громадської спілки «Економічний 

дискусійний клуб» (за згодою); 

 

КУЮН 

Сергій Олександрович 

 

- директор ТОВ «Консалтингова група А-95»; 

КОНДРАТЕНКО  

Олена Вікторівна 

 

- президент Асоціації «УкТЕЦ» (за згодою); 

СІГАЛ 

Олександр Ісакович 

- завідуючий лабораторією, завідуючий 

відділом теплофізичних процесів у котлах 

Інституту технічної теплофізики НАН України, 

Директор Інституту промислової екології (за 

згодою); 

 

ДУНАЄВСЬКА 

Наталія Іванівна 

- директор Інституту  вугільних 

енерготехнологій (за згодою); 

 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B0%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
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ГАШЕВ 

Михайло Хазреталійович 

 

- директор Відокремленого підрозділу 

«Аварійно-технічний центр» ДП НАЕК 

«Енергоатом» (за згодою); 

 

КОШАРНА  

Ольга Павлівна 

 

- директор з питань інформації та взаємодії з 

громадськістю Асоціації «Український ядерний 

форум» (за згодою); 

 

ЗЕНЮК 

Олександр Юрійович 

- виконавчий директор Громадської спілки 

«СІГРЕ-Україна» (за згодою); 

 

ПЕРЕВЕРТАЄВ 

Андрій Валерійович  

 

- міжнародний експерт (за згодою); 

ПШЕНІЧКА 

Олексій Васильович 

 

- експерт у вугільній галузі (за згодою); 

ВОЛОШИН  

Михайло Олексійович 

 

- заступник директора ДП «Держвуглепостач»; 

ПОКРАСС 

Борис Йосипович 

 

- голова правління LUBEL COAL COMPANY 

LTD, к.т.н. (за згодою); 

САГДІЄВ 

Максим Сергійович 

 

- директор ТОВ «Аргус Сервіс» (за згодою); 

 

ПЕТРИК  

Ігор 

- директор з розвитку ринків Wärtsilä Energy 

у Східній Європі (за згодою); 

 

ГРИНЧУК 

Світлана Василівна 

- експерт зі змін клімату та адаптації (за 

згодою); 

 

ТРОФИМОВА 

Ірина Василівна 

 

- експерт з адаптації до змін клімату (за згодою); 

 

ЧИЖЕНКО 

Михайло Іванович 

- начальник сектору з питань захисту озонового 

шару та моніторингу повітря; 

 

ШМАРИН 

Сергій Левович 

- провідний інженер НЕК «Укренерго» (за 

згодою); 

 

 

 

 

 

 



5 

 

КУШКО 

Наталія  

- керівник групи експертів проекту - Кушко 

Наталя «Підтримка уряду України щодо 

оновлення НВВ до Паризької угоди» (за 

згодою); 

 

БАЛАБУХ 

Віра Олексіївна 

- завідувач відділу  Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС 

України та НАН України (за згодою); 

 

КРАКОВСКАЯ 

Світлана Володимирівна 

- завідувач лабораторії Українського 

гідрометеорологічного інституту ДСНС 

України та НАН України (за згодою); 

 


