
МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ ТА 
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

НАКАЗ
.« » 01-ЯЛ/V м. Київ №

Про внесення змін до наказу 
Міненерговугілля від 10.10.2012 № 785

У зв’язку із кадровими змінами в апараті Міністерства енергетики та 
вугільної промисловості України та інших центральних органах виконавчої 
влади

1. Затвердити склад багатосторонньої групи заінтересованих осіб 
(БГЗО) з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості у видобувних галузях, утвореної наказом Міненерговугілля від 
10.10.2012 № 785 «Про створення багатосторонньої групи заінтересованих 
осіб (БГЗО) з питання імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення 
прозорості у видобувних галузях», у новій редакції, що додається.

2. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника 
Міністра Діденка І.М.

НАКАЗУЮ:

Міністр Ю. Придан



ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Міненерговугілля
від № Ої 2014 № J/ 96

СКЛАД
багатосторонньої групи заінтересованих осіб (БГЗО) з питання 

імплементації в Україні Ініціативи щодо забезпечення прозорості у
видобувних галузях

Діденко
Ігор Миколайович

заступник Міністра енергетики та вугільної промисловості 
України, голова

Представники центральних органів виконавчої влади:

Бойчук
Андрій Михайлович 

Семенець
Володимир Васильович

Гребеннікова 
Лариса Костянтинівна

Наврата 
Артем Ігорович

ИІумський
Олександр Олексійович

Іванець 
Іван Петрович

Представники компаній: 

Касянчук
Сергій Васильович

Мислюк
Михайло Іванович

директор Департаменту з питань функціонування та 
реформування нафтогазового сектора Міністерства 
енергетики та вугільної промисловості України

начальник управління цінової та тарифної політики 
нафтогазового комплексу Національної комісії, що 
здійснює державне регулювання у сфері енергетики 
України (за згодою)
начальник управління розвитку ринків -  заступник 
директора департаменту розвитку реального сектору 
економіки Міністерства економічного розвитку і торгівлі 
України (за згодою)

заступник директора Департаменту фінансів виробничої 
сфери та майнових відносин -  начальник Управління 
фінансів промисловості Міністерства фінансів України (за

згодою)

начальник управління ресурсних, рентних та 
неоподатковуваних операцій Департаменту оподаткування 
та контролю об’єктів і операцій Міністерства доходів і 
зборів України (за згодою)

заступник начальника Управління міжнародної діяльності -  
начальник відділу міжнародного співробітництва, 
протоколу та координації проектів зовнішньої допомоги 
Міністерства екології та природних ресурсів України (за

згодою)

начальник Управління видобування газу, газового 
конденсату та нафти Департаменту з видобування газу та 
нафти Національної акціонерної компанії «Нафтогаз 
України» (за згодою)

начальник Управління видобутку 
ПАТ «Укргазвидобування» (за згодою)

вуглеводнів



Лаптева
Вікторія Павлівна 

Фоков
ГІетро Генадійович 

Тайлі Грехем 

Кларк Пітер

Представники громадських

Орловський 
Олексій Сергійович

Гончар
Михайло Михайлович

Павленко 
Олена Михайлівна

*

Ігнатьєв
Станіслав Євгенович 

Дейнеко
Владислав Валентинович

заступник директора Департаменту економіки та фінансів -  
начальник планово-економічного управління
ПАТ «Укртрансгаз» (за згодою)

керівник департаменту з планування інвестицій у 
вугледобування товариства з обмеженою
відповідальністю «ДТЕК» (за згодою)

директор товариства з обмеженою відповідальністю «Шелл 
Юкрейн Експлорейшн енд Продакшн 1» (за згодою)

генеральний менеджер товариства з обмеженою 
відповідальністю «Шеврон Україна» (за згодою)

організацій:

директор Програмної ініціативи «Демократична практика» 
Міжнародного Фонду «Відродження» (за згодою)

керівник енергетичних програм громадської організації 
«Центр сприяння вивченню геополітичних проблем та 
Євро-Атлантичного співробітництва Чорноморського 
регіону «Номос» (за згодою)

президент громадської організації «ДІКСІ ГРУП» (за 
згодою)

виконавчий директор молодіжної громадської організації 
«Інститут сталого розвитку» (за згодою)

директор енергетичних програм громадської організації 
«Аналітичний центр регіонального співробітництва» (за

згодою)

Алтухов
Вадим Вікторович

керівник Донецької обласної громадської організації 
«Народний контроль» (за згодою)


