
 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ 

ПОСТАНОВА  

від 3 вересня 2014 р. № 398 

Київ 

Про ліквідацію Національної акціонерної  

компанії “Енергетична компанія України” 

Кабінет Міністрів України постановляє: 

1. Ліквідувати Національну акціонерну компанію “Енергетична компанія Укра-

їни”. 

2. Погодитися з пропозицією Міністерства енергетики та вугільної промислово-

сті щодо складу ліквідаційної комісії Національної акціонерної компа-

нії “Енергетична компанія України” згідно з додатком 1. 

3. Внести у додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 22 червня 

2004 р. № 794 “Про утворення Національної акціонерної компанії “Енергетична ком-

панія України” (Офіційний вісник України, 2004 р., № 25, ст. 1651; 2008 р., № 89, ст. 

2984) зміни, що додаються. 

4. Національній акціонерній компанії “Енергетична компанія України” передати 

Міністерству енергетики та вугільної промисловості державні пакети акцій акціонер-

них товариств за переліком згідно з додатком 2. 

5. Міністерству енергетики та вугільної промисловості здійснити заходи щодо 

ліквідації Національної акціонерної компанії “Енергетична компанія України” та поі-

нформувати у п’ятимісячний строк Кабінет Міністрів України про результати. 

6. Закріпити адміністративну будівлю по вул. Хрещатик, 34, у м. Києві на праві 

господарського відання за Державним концерном “Ядерне паливо”. 

Прем’єр-міністр України                                                        А. ЯЦЕНЮК 

Інд. 70 

  



Додаток 1 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2014 р. № 398 

СКЛАД ЛІКВІДАЦІЙНОЇ КОМІСІЇ  

 Національної акціонерної компанії  

“Енергетична компанія України” 

  

 

 

ДРОБОТ  

Сергій Анатолійович 

— генеральний директор Державного конце-

рну “Ядернепаливо”, голова комісії 

ТАРАСЕНКО  

Костянтин Валерійович 

— начальник управління фінансів та корпоративних 

прав Державного концерну “Ядерне паливо”, за-

ступник голови комісії 

АПУРІН  

Анатолій Васильович 

— заступник директора департаменту — начальник 

господарського відділу департаменту адміністра-

тивно-господарського забезпечення та докумен-

тообігуМіненерговугілля 

ВЛАСЕНКО  

Наталія В’ячеславівна 

— заступник начальника відділу правового забезпе-

чення департаменту корпоративного управління 

та правового забезпечення Національної акціоне-

рної компа-

нії“Енергетична компанія України” (далі — 

Компанія) 

КУЩ  

Олександр Сергійович 

— директор департаменту корпоративного управ-

ління та правового забезпечення Компанії 

МАЛИЙ  

Ігор Анатолійович 

— заступник директора департаменту корпоратив-

ного управління та правового забезпечення Ком-

панії 

САЛОЇД  

Олена Олександрівна 

— начальник управління бухгалтерського обліку і 

звітності Компанії 

СІРИЙ  

Володимир Михайлович 

— начальник відділу господарського та інформа-

ційного забезпечення Компанії 

ТУКІШ  

Ала Ігнатівна 

— головний спеціаліст управління бухгалтерського 

обліку і звітності Компанії 

ШЕМБЕРКО  

Тетяна Миколаївна 

— завідувач канцелярії Компанії 



 

 

ЗМІНИ, 

що вносяться у додаток 1 до постанови 

Кабінету Міністрів України від 22 червня 2004 р. № 794 

Виключити такі позиції: 

“ДЕК “Центренерго” 78,29 289205117 1,3”; 

“Луганськобленерго” 60,06 125001287 0,25”; 

“Дністровська ГАЕС” 87,4 41544339 10”. 

  

  Додаток 2 

до постанови Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2014 р. №398 

  

ПЕРЕЛІК 

державних пакетів акцій акціонерних товариств,  

що підлягають передачі Міненерговугіллю 

  

 

  ЗАТВЕРДЖЕНО 

постановою Кабінету Міністрів України 

від 3 вересня 2014 р. № 398 

  

Код 

згідно  з 

ЄДРПОУ 

Найменування підприємства 

Державний пакет акцій, 

що підлягає передачі Номінальна вар-

тість акцій, 

гривень кількість ак-

цій, одиниць 
відсотків 

22927045 ПАТ “Центренерго” 289205117 78,29 1,3 

21841896 ВАТ “Луганськобленерго” 125001287 60,06 0,25 

30149623 ПАТ “Дністровська ГАЕС” 41544339 87,4 10 


