
ЗАТВЕРДЖЕНО 

Наказ Міністерства енергетики 

України 

__________№______________ 

 
Склад  

Робочої групи з розроблення проєкту  
Технічного регламенту щодо вимог до олив моторних 

 
НЕМЧИНОВ                           - 
Максим Олександрович 

заступник Міністра енергетики, 
голова робочої групи 

КОЛІСНИК                             - 
Микола Олександрович 

начальник Головного управління 
забезпечення функціонування 
нафтогазових ринків Директорату 
нафтогазового комплексу та розвитку 
ринків нафти, природного газу та 
нафтопродуктів  Міненерго, заступник 
голови робочої групи 

Члени Робочої групи:  

ЧАЙКОВСЬКА                      - 
Олена Борисівна  

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

ТІРОШКО                               - 
Олексій Вікторович 

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

НОВИК                                    - 
Володимир Анатолійович 

начальник Відділу науково-технічної 
політики Міненерго 

КОВЕРНИЙ                            - 
Дмитро Валентинович 

президент ВСМ «МАСМА» (за згодою) 

РИЖАК                                    - 
Олександр Володимирович 

виконавчий директор ВСМ «МАСМА»  
(за згодою) 

ЯРОШЕНКО                           - 
Олег Павлович 

в.о. директора ДП «НДІ ННП «МАСМА» 
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БУЛАНЦОВ                            - 
Віталій Сергійович 

керівник з розвитку ТОВ «НВП «ДІН 
ЛТД» (за згодою) 

ПОЛІЩУК                              - 
В’ячеслав Васильович 

директор ТОВ «АГРІНОЛ» (за згодою) 

ЯЩЕНКО                                - 
Андрій Петрович 

головний технолог ТОВ «АЗМОЛ БІ ПІ» 

(за згодою) 

ТАНАСЕВИЧ                         - 
Віта Вікторівна 

директор ТОВ «МДЦ МАСТ-
ЛАБЕКСПЕРТ» (за згодою) 

ТКАЧЕНКО                            - 
Руслан Леонідович 

директор ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО»  

ВЕРЕМІЄНКО                       - 
Сергій Васильович 

заступник директора ДП «ОС «МАСМА-
СЕПРО»  

МАХИБОРОДА                      - 
Галина Сергіївна 

завідувач випробувальної лабораторії  
продукції нафтохімічної промисловості 
ДП «ОС «МАСМА-СЕПРО» 

СТАРОВОЙТЕНКО              - 

Ярослав Михайлович 

віце-президент Нафтогазової Асоціації 

України (за згодою) 

ГОРІЧКО                                 -

Віталій Васильович  

 

керівник підкомітету з питань якості 

нафтопродуктів Нафтогазової Асоціації 

України (за згодою) 

ШАМКІНА                             - 

Світлана Семенівна 

науковий консультант ТОВ «ЗАВОД 
АВТОХІМІЇ ТА ТЕХНІЧНИХ ОЛИВ 
ГРОМ-ЕКС» (за згодою) 

ЛЮБІН                                    - 
Роман Григорович 

засновник ТОВ «ЗАВОД АВТОХІМІЇ ТА 
ТЕХНІЧНИХ ОЛИВ ГРОМ-ЕКС» (за 
згодою) 

КОЧІРКО                                - 
Богдан Федорович 

заступник директора з наукової роботи 
НТЦ «Укрнафтохім» (за згодою) 

БУДЗИНСЬКА                       - 
Ірина Аркадіївна 

завідувач лабораторією технічного 
регулювання стандартизації та 
сертифікації Національного Авіаційного 
Університету (за згодою) 

ЛУКІНЮК                              - 
Марина Юріївна 

директор ПП «Дісма» (за згодою) 

КРАВЧУК                               - 

Валентина Василівна 

директор ТОВ «Центр якості продукції 

«КАРАТ» (за згодою) 
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ГОЛОХВАСТОВА                 - 
Олена Петрівна 

фахівець із сертифікації ТОВ «Центр 

якості продукції «КАРАТ» (за згодою) 

ГОРБАЧОВ                             - 

Дмитро Олегович 

аудитор ТОВ «Центр якості продукції 

«КАРАТ» (за згодою) 

ЛЮТИЙ                                   -

Олександр Сергійович 

головний аудитор з сертифікації 

нафтопродуктів ТОВ «Сертифікаційний 

експертний центр АСУ» ОС «СЕРТ АСУ» 

(за згодою) 

Секретар Робочої групи:  

ПЕТРОВ                                  - 

Богдан Олександрович 

головний спеціаліст експертної групи 

нафтового циклу та розвитку ринку 

нафтопродуктів Директорату 

нафтогазового комплексу та розвитку 

ринків нафти, природного газу та 

нафтопродуктів Міненерго  
 

__________________________________ 


