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ЯН ТОМБІНСЬКИЙ 
Посол, Голова Представництва ЄС в Україні. 
 
Народився 4 жовтня 1958 року в Кракові (Польща). 
Закінчив Яґеллонський університет в Кракові, здобувши ступені магістра 
германістики та історії. Активний учасник антикомуністичного руху у 
1980х. 
У 1990 році почав працювати у дипломатичній службі Польщі, обіймав 
низку посад як у Міністерстві закордонних справ у Варшаві, так і 
закордоном. Був Послом Польщі у Словенії, Боснії і Герцеговині, Франції, 
постійному Представництві Польщі при ЄС. 
З 2012 року – Голова Представництва ЄС в Україні. 

 

ГЕННАДІЙ ЗУБКО 
Віце-прем'єр-міністр України - Міністр регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства 
Народився 27 вересня 1967 у м. Миколаєві. 
Закінчив Київський політехнічний інститут за спеціальністю 
«Автоматизовані системи управління»; Північно-Західний університет 
Іллінойсу (Чикаго), курс «Інноваційний менеджмент»; Національний 
університет «Києво-Могилянська академія», отримав ступінь магістру 
бізнес-адміністрування (MBA); а також Національний університет 
«Києво-Могилянська академія» за спеціальністю «Менеджмент 
організацій». У 2012 році здобув ступінь Кандидат технічних наук.  
З 10 червня 2014 – Перший заступник Глави Адміністрації Президента 
України. 2 грудня 2014 року призначений Верховною Радою України на 
посаду Віце-прем'єр-міністра – Міністра регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-комунального господарства України. 

 

ВАДИМ ГЛАМАЗДІН 
Заступник Міністра Кабінету Міністрів України 
 
1977 року народження. 
Освіта вища, у 1998 р. закінчив Київський державний технічний 
університет будівництва і архітектури, у 2005 р. – Київський 
національний університет будівництва і архітектури, отримав 
кваліфікацію інженера-будівельника та магістра з будівництва. 

З 05 жовтня 2015 року - Заступник Міністра Кабінету Міністрів України. 
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ОЛЕКСАНДР ДОМБРОВСЬКИЙ 
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань 
паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної 
безпеки 
 
Народився 7 липня 1962 року у м. Калинівка Вінницької області, Україна. 
У 1984 р. закінчив Вінницький політехнічний інститут, за спеціальністю 
«Автоматика і телемеханіка»; у 2003 здобув другу вищу освіту  в 
Інституті міжнародних відносин Національного університету ім. Т. 
Шевченка за спеціальністю «Міжнародні валютно-кредитні відносини». 
У 2004 році захистив кандидатську дисертацію в Інституті світової 
економіки та міжнародних відносин при Національній Академії Наук 
України та здобув ступінь кандидата економічних наук. 
Депутат Вінницької міської ради 3-х скликань, депутат Вінницької 
обласної Ради V та VI скликань. 
 

 

НАТАЛІЯ КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА 
Голова підкомітету Сталого розвитку галузі, стратегії та інвестиції 
Комітету паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та 
ядерної безпеки. 
У 2005 р. закінчила юридичний факультет Львівського національного 
університету ім. І. Франка; у 2011 р. отримала ступінь магістра права та 
економіки Університетського коледжу Лондону. 
Стипендіат програми «Всесвітні студії» Фонду Віктора Пінчука. 
Є членом ініціативи "Професійний уряд", співтовариства західних 
освічених професіоналів, націлених на допомогу українському уряду в 
реалізації реформ. Ініціатор створення та голова міжфракційної 
депутатської групи "Залучення та захист інвестицій", а також 
координатор міжфракційної групи "Єврооптимісти". 
Народний депутат України 8-го скликання від ПП "Народний фронт". 

 

КШИШТОФ ГЕРУЛЬСКІ  
Член Групи підтримки України (SGUA) Європейської комісії 
Відповідає за технічну допомогу з реформами, пов’язаними з 
енергоефективністю та відновлювальними джерелами енергії в Україні. 
До цього, протягом більш ніж 6 років працював у Генеральному 
директораті з енергетики Європейської Комісії, був залучений до 
розробки законодавства ЄС, включаючи Директиви з 
енергоефективності, реалізації правил ЄС щодо обліку електроенергії, 
забезпечення дотримання прав споживачів, розробці порад для 
держав-членів ЄС щодо реалізації планів дій з енергоефективності. 
Має більше 10 років професійного досвіду роботи в Польщі в якості 
виконавчого директора Національного центру відновлюваних джерел 
енергії і надання допомоги польському уряду в процесі приєднання до 
ЄС. 
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СВЯТОСЛАВ ПАВЛЮК 
Експерт INOGATE з питань енергоефективності 
Навчався у Національному університеті "Львівська політехніка" за 
спеціалізацією “комп'ютерна техніка” та у Львівському національному 
університеті імені Івана Франка за спеціалізацією “міжнародні 
відносини”. 
Має 20 років досвіду координації міжнародних проектів в Україні та за 
кордоном; великий досвід в оцінці потреб у навчанні, адмініструванні та 
підтримці посадових осіб на міжнародних, національних, регіональних 
та місцевих рівнях. 
Має досвід управління проектами в країнах TACIS, знання політичної та 
економічної ситуації в регіоні Східного партнерства.  

 

СЕРГІЙ САВЧУК 
Голова Державного агентства з енергоефективності та 
енергозбереження України 
 
Народився 1 серпня 1974 р. у с. Оринін Кам’янець-Подільського району 
Хмельницької області. 
У 2003 р. закінчив Українську Академію державного управління при 
Президентові України у 2003 р.; Національний технічний університет 
України ”Київський політехнічний інститут” у 1997 р за спеціальністю 
“державне управління; менеджмент у виробничій сфері”. 

 

ЄВГЕН ЧЕРВЯЧЕНКО  
Експерт з регіонального розвитку, радник Віце-прем'єр-міністра 
України 
Закінчив Київський національний економічний університет імені Вадима 
Гетьмана. 
Має більше десяти років досвіду роботи на ринку капіталів і 
консалтингу. Працював в аналітичному відділі Concorde Capital, в якій 
визнавався рейтингом Thomson Reuters Extel найкращим аналітиком в 
сфері гірничодобувної промисловості та металургії, а також ТОП-3 
аналітиком фондового ринку в Україні. 
Очолював інвестиційно-банківський департамент BG Capital, був 
директором компаній SP Advisors и CFS Advisors; вів проекти із 
залучення фінансування ЄБРР, реструктуризації кредитів та 
реструктуризації корпоративного управління. 
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ЯНА БУГРІМОВА 
Експерт з регіонального розвитку, радник Віце-прем'єр-міністра 
України 
 
З відзнакою закінчила Національну юридичну академію України імені 
Ярослава Мудрого.  
У 2002 р. стала лауреатом премії III Всеукраїнського конкурсу на краще 
професійне досягнення "Юрист року". 
У 2009 р. отримала почесну грамоту за значний внесок у розвиток 
підприємництва в Україні від українського комітету Верховної Ради з 
питань промислової і регуляторної політики та підприємництва. 

 

ВІТАЛІЙ ЩЕРБЕНКО  
Директор з питань енергозбереження та матеріального забезпечення 
НАК «Нафтогаз» 
 
Отримав освіту економіста у Київському національному економічному 
університеті. 
Очолює напрямки підвищення енергоефективності та матеріально-
технічного забезпечення. 
Має більш ніж 20-річний досвід роботи на керівних посадах в фінансовій 
сфері та успішний досвід роботи антикризовим менеджером у великих 
корпораціях. 

 

ПЕТРО ПАНТЕЛЕЄВ 
Заступник голови Київської міської державної адміністрації 
 
Народився 11 липня 1975 року в місті Київ. 
У 2010 р. закінчив Київський державний технічний університет 
будівництва та архітектури за спеціалізацією «Теплогазопостачання, 
вентиляція та охорона повітряного басейну». 
Активний громадський діяч, організатор та учасник різних соціально-
культурних заходів в Шевченківському районі та м. Києві.  
У 2013 році став лауреатом ІІ туру щорічного Всеукраїнського конкурсу 
«Кращий державний службовець» у номінації «Кращий керівник» у 
Києві. Двічі (у 2004 та 2012 роках) отримував подяки Київського міського 
голови. Має подяку Прем’єр-міністра України. 
У вересні 2014 року призначений на посаду заступника голови Київської 
міської державної адміністрації. 
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МИКОЛА ІЛЬЇНОВ 
Керівник Центру енергоефективності АБ «Укргазбанк» 
 
Має 17-річний досвід роботи в банківській сфері, в т.ч 14 років на вищих 
керівних посадах у філіях ПриватБанку і Укргазбанку. 
З лютого 2013 року керував напрямком «Малий і середній бізнес» в АБ 
«УКРГАЗБАНК». 
З червня 2015 керівник Центру енергоефективності АБ «Укргазбанк», 
який є активним учасником програми кредитування населення та ОСББ 
/ ЖБК на енергоефективні заходи з можливістю отримання компенсації 
від держави у розмірі до 70% від вартості матеріалом і устаткування. 
 

 

СТЕФАНІЯ КЛИМКО 
ОСББ «Оберіг» 
 
Народилася 19 грудня 1953 р. у м. Львові. 
В 2012році закінчила курси підвищення кваліфікації працівників 
житлово-комунального господарства при Національному університеті 
"Львівська Політехніка" за програмою "Управитель житловою 
нерухомістю. 
З 2013року надає послуги по комплексному обслуговуванню будинків 
(зокрема ОСББ). 
В 2009 році була обрана головою правління асоціації об’єднань 
співвласників багатоквартирних будинків (АОСББ) "Оберіг", до складу 
якої входять 5 ОСББ, будинки забудови 1985-1986 років. 

 

 


