ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА
ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ УКРАЇНИ
(Д е р ж е н е р г о е ф е к т и в н о с т і У к р а ї н и)
НАКАЗ
13.05.2019

Київ

№

23

Про утворення Міжвідомчої робочої
групи із запровадження ринку
зелених облігацій в Україні

З метою реалізації п. 68 Плану заходів з реалізації етапу «Реформування
енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України до 2035
року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність», затвердженого
розпорядженням Кабінету Міністрів України від 6 червня 2018 р. № 497-р.
НАКАЗУЮ:
1. Утворити Міжвідомчу робочу групу із запровадження ринку зелених
облігацій в Україні у складі згідно з додатком.
2. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Голова

С. Савчук
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Додаток до наказу
Держенергоефективності
від 13.05.2019 № 23
Склад
Міжвідомчої робочої групи
із запровадження ринку зелених облігацій в Україні
САВЧУК Сергій
Дмитрович

–

Голова Держенергоефективності,
голова Міжвідомчої робочої групи;

ФРОЛОВ Андрій
Юрійович

–

Заступник начальника Управління –
начальник відділу нормативно-методичного
забезпечення Управління реформування сфери
енергоефективності та енергозбереження
Держенергоефективності,
секретар Міжвідомчої робочої групи;

ПАПАІКА Алла
Вікторівна

–

Директор департаменту реєстрації емісій
цінних паперів НКЦПФР (за згодою);

БАРАМІЯ Іраклій
Геннадійович

–

Директор департаменту нагляду за
професійними учасниками фондового ринку
НКЦПФР (за згодою);

ЯРОВА Поліна
Олександрівна

–

Директор Департаменту боргової політики
Мінфіну (за згодою);

ЧЕРНИХ Олександр
Олександрович

–

Директор департаменту промислової політики
Мінекономрозвитку (за згодою);

СВИРИДА Віталій
Вікторович:

–

Заступник директора департаменту –
начальник відділу адаптації законодавства ЄС
департаменту стратегічного розвитку.
НКЦПФР (за згодою);

ЧАБАНЮК Оксана
Іванівна

–

Заступник директора Департаменту
моніторингу і контролю державної допомоги –
начальник першого відділу моніторингу і
контролю державної допомоги
Антимонопольного комітету України
(за згодою);

МАЛАЯ Марія
Вікторівна

–

Начальник Юридичного управління
Держенергоефективності;
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ПЕРЕСУНЬКО Дмитро
В’ячеславович

–

Начальник управління методології
корпоративного управління та корпоративних
фінансів НКЦПФР (за згодою);

КУШНІР Віктор
Олегович

–

Завідувач відділу промислової та енергетичної
політики департаменту реального сектору
економіки Адміністрації Президента України
(за згодою);

ЛАЗАРЕНКО Микита
Юрійович

–

Керівник проектів і програм Департаменту
стратегії та реформування НБУ (за згодою);

ЧИЖЕНКО Михайло
Іванович

–

Начальник відділу кліматичної політики та
звітності Департаменту з питань зміни клімату
та збереження озонового шару Мінприроди
(за згодою);

ЮХИМЧУК Ольга
Юріївна

–

Начальник відділу впровадження системи
торгівлі квотами на викиди парникових газів
та ведення реєстру Департаменту з питань
зміни клімату та збереження озонового шару
Мінприроди (за згодою);

ШКОЛЬНА Вікторія
Олександрівна

–

Керівник експертної групи розвитку
відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива Директорату
енергоефективності Мінрегіону (за згодою)

СОРОКА Неля
В’ячеславівна

–

Керівник експертної групи з питань
інвестиційної політики Директорату
стратегічного планування та координації
державної політики в галузі транспорту
Мінінфраструктури (за згодою);

ВОЛКОВСЬКА Наталія
Ігорівна

–

Заступник начальника відділу ринків капіталу
Департаменту боргової політики Мінфіну
(за згодою);

ГУРА Костянтин
Юрійович

–

Радник Голови Держенергоефективності з
міжнародного співробітництва;

ЗЯТІКОВА Тетяна
Леонідівна

–

Начальник відділу інфраструктурних проектів,
енергоефективності та промоцій
Житомирської міської ради (за згодою);
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БЕСПАЛИЙ Сергій
Борисович

–

Помічник-консультант першого заступника
голови Комітету Верховної Ради України з
питань фінансової політики і банківської
діяльності (за згодою);

БИДАНЦЕВА Ніна
Вікторівна

–

Помічник-консультант заступника голови
Комітету Верховної Ради України з питань
фінансової політики і банківської діяльності
(за згодою);

МАКСИМОВ Максим
Віталійович

–

Виконувач обов’язків начальника Управління
супроводження ДУ «Офіс із залучення та
підтримки інвестиції» (за згодою);

МІЩЕНКО Олег
Юрійович

–

Старший програмний менеджер Офісу реформ
Кабінету Міністрів України (за згодою);

ВИСОЦЬКИЙ
Володимир Вікторович

–

Заступник директора департаменту
екологічного реінжинірингу та впровадження
проектів ресурсозбереження АБ «Укргазбанк»
(за згодою);

ЮР’ЄВ Андрій
Михайлович

–

Начальник Управління цінних паперів
АТ «Укрексімбанк» (за згодою);

ДЯЧЕНКО Катерина
Іванівна

–

Начальник відділу операцій з недержавними
цінними паперами департаменту
корпоративного бізнесу АТ «Ощадбанк»
(за згодою);

СУХОРУКОВ Олексій
Валерійович

–

Директор по розвитку АТ «Українська біржа»
(за згодою);

НЕТАК Борислав
Борисович

–

Генеральний директор АТ «Конструкторське
Бюро «Дніпровське» (за згодою);

ВЕРБІЦЬКА Ірина
Юріївна

–

Керівник департаменту з екологічної безпеки
Дирекції з генерації електроенергії
ТОВ «ДТЕК» (за згодою);

ОКОЛЬНИЧ Андрій
Олександрович

–

Менеджер департаменту з корпоративних
фінансів ТОВ «ДТЕК» (за згодою);

БАРДЕГА Анастасія
Дмитріївна

–

Менеджер департаменту з корпоративних
фінансів ТОВ «ДТЕК» (за згодою);
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ВЕНТО Серена

–

Керівник з питань партнерства Climate Bonds
Initiative (за згодою);

КИРИЛЬЧУК Ігор
Григорович

–

Керівник Проекту UNIDO/GEF «Глобальна
інноваційна програма чистих технологій для
малих та середніх підприємств» (за згодою);

ВАРГА Сергій Іванович

–

Керівник Проекту UNDP «Усунення бар’єрів
для сприяння інвестиціям в
енергоефективність громадських будівель в
малих та середніх містах України шляхом
застосування механізму ЕСКО» (за згодою);

ТИНКЕВИЧ Алла
Олегівна

–

Програмний аналітик відділу енергетики та
навколишнього середовища ПРООН в Україні
(за згодою);

УСЕНКО Наталія
Олександрівна

–

Радник Проекту GIZ «Консультування
підприємств щодо енергоефективності»
(за згодою);

ЧВАЛОВСКИ Мэтт

–

Радник з питань ринку електроенергії Проекту
USAID «Енергетична безпека» (за згодою);

КІЛЬМУХАМЕТОВ
Руслан Ілдарович

–

Директор з банківського інвестування
Фінансової групи ICU (за згодою);

ГОНТА Андрій
Андрійович

–

Директор BFSE Group (за згодою);

БАСЬКОВ Олександр
Анатолійович

–

Керівник сервісів зі сталого розвитку
Baker Tilly (за згодою);

БАБАЄВ Максим
Андрійович

–

Консультант зі сталого розвитку
Baker Tilly (за згодою);

БИЧКОВ Антон
Сергійович

–

Менеджер податково-юридичного відділу
Deloitte (Україна) (за згодою);

КАСЕК Лешек

–

Старший консультант відділу консалтингу
Deloitte (Польща) (за згодою);

ОРЖЕЛЬ Олексій
Анатолійович

–

Керівник сектору «Енергетика» BRDO
(за згодою);

НЕЧИТАЙЛО Ольга
Михайлівна

–

Аналітик сектору «Енергетика» BRDO
(за згодою);

6

ЗОРКІН Антон
В’ячеславович

–

Аналітик сектору «Енергетика» BRDO
(за згодою);

ДУБКО Станіслав
Анатолійович

–

Керівник команди Проектного консультанта
кредитної лінії EU4Business-EBRD
(за згодою);

СУЩЕНКО Олександр
Миколайович

–

Керівник Center for BLENDED VALUE Studies
(за згодою);

ВОЛКОВСЬКИЙ Євген
Ігорович

–

Експерт Center for BLENDED VALUE Studies
(за згодою);

ОЛЬШАНСЬКИЙ
Олександр Вікторович

–

Радник АО «Саєнко Харенко» (за згодою);

ВАСИЛИНА Дмитро
Іванович

–

Юрист АО «Саєнко Харенко» (за згодою).
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