АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
НАКАЗ
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Київ

№

Про утворення робочої групи

Відповідно до абзацу дев’ятого частини шостої стат гі 9 Закону України
«Про Антимонопольний комітет України»
НАКАЗУЮ:
1.
Утворити робочу групу з розроблення нормативно-правового акта
щодо визначення критеріїв оцінки допустимості державної допомоги на
відновлення
платоспроможності
та
реструктуризацію
суб’єктів
господарювання у складі згідно з додатком.
2.
Контроль за виконанням цього наказу покла
:ти на державного
уповноваженого А. Артеменко.

Голова Комітету

Ю ТЕРЕНТЬЄВ

Додаток
до наказу Голові;
Антимонопольнс го комітету України
. 08.2016 №
СКЛАД РОБОЧОЇ ГРУПИ
з розроблення нормативно-правового акта щодо визначення критеріїв оцінки
допустимості державної допомоги на відновлення платоспроможну сті і реструктуризацію
суб’єктів господарювання
Голова робочої групи:
Артеменко Анна Ігорівна

- державний
уповноважений
комітету України;

заступник голови робочої групи:
Чередніченко Дар’я Петрівна

- заступник директора Департаїменту конкурентної
політики - начальник відділу ашШіітично-методичного
забезпечення
та
еконо річного
аналізу
Антимонопольного комітету У краї ни;

Антимонопольного

члени робочої групи:
Дудник Євген Валерійович

- начальник відділу моніторингу державної допомоги
Департаменту
конкурентної
політики
Антимонопольного комітету України;

Кулик Ольга Володимирівна

- заступник начальника відділу мс ніторингу державної
допомоги
Департаменту
конк урентної
політики
Антимонопольного комітету Укра' і ш ;

Гадомська Олена Миколаївна

- головний експерт відділу мои іторингу державної
допомоги
Департаменту
конк урентної
політики
Антимонопольного комітету У краї ни;

Копач Наталія Іванівна

- начальник відділу фінансових ринків Департамент
досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери;

Михальська Марина-Ольга
Леонтіївна

- головний спеціаліст відділу фінансових ринків
Департамент досліджень і розслідувань ринків
невиробничої сфери;

Войтко Костянтин Георгійович

- головний спеціаліст відділу фінансових
Департамент досліджень і рс зслідувань
невиробничої сфери;

Юджин Стюарт

- керівник Проекту ЄС
ошзація системи
державних закупівель в Україні зі Стандартами ЄС» (за
згодою);

Рогінська Яна

експерт Проекту
ЄС
«Гармонізація системи
державних закупівель в Україні зі с тандартами ЄС» (за
згодою);

Угрюмова Софія Сергіївна

- заступник директора Департаї^ е н т у

ринків
ринків

економіки та
фінансів - начальник відділу фінансо вого планування та
аналізу, тариф ної політики га взаем зрозрахунків в ППК
М іністерства енергетики та вугіл ьної промисловості
України;

ГІономарьова Світлана Вікторівна

- начальник відділу супроводу лі|к відацшних процедур
та банкрутства Департаменту корпоративних та
майнових відносин М іністерф ва енергетики та
вугільної промисловості України;

Гришкевич Оксана Миколаївна

- заступник директора - начальн те відділу державних
інвестицій та державної підтр имки Департаменту
залучення інвестицій МіністеЬства економічного
розвитку і торгівлі України;

Скубак Юлія Андріївна

- головний спеціаліст відділу алучення іноземних
інвестицій
Департаменту
заЛу чення
інвестицій
Міністерства економічного рс звитку і торгівлі
України;

Кропота Олександр Олександрович - заступник начальника
упрр ВЛ1ННЯ
діяльності
суб’єктів
господарювання,
підпорядкованих
Міністерству, Департаменту уп авління державною
власністю та розвитку промислів ості - начальник
відділу
реорганізації
та
майнових
відносин
Міністерства економічного ро звитку і торгівлі
України;
Голоюх Світлана Романівна

- головний
спеціаліст
відділу
реорганізації та
майнових відносин управління Діяльності суб’єктів
господарювання,
підпорядковаь их
Міністерству,
Департаменту управління державною власністю та
розвитку промисловості Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України;

Візір О.С.

- заступник директора Департаїменту управління
державними підприємствами та корпоративними
Управління
правами
держави
начал |ьник
корпоративних прав держави Фонду державного майна
України;

Безверха Світлана Володимирівна

- заступник директора Юридичне го департаменту начальник Управління з питань банкрутства Фонду
державного майна України;

Кармазин Роман Васильович

- в. о.
начальника
Юридичного
Національного банку України;

Карпов Олександр Олександрович

- директор Української міжбанківської Асоціації
членів платіжних систем;

Губська Діана Олександрівна

- юрист, керівник проектів Українс ікої міжбанківської
Асоціації членів платіжних систем;

Богатих Інна Володимирівна

- координатор Комітету «Незалежна асоціація банків
Україна» з питань захисту кредиторів;

департаменту

Коробкова Олена Анатоліївна

- виконавчий директор «Незалел на асоціація банків
Україна»;

Глущенко Сергій

- юрист Юридичної фірми «А б ег8», Всеукраїнська
громадська організація «Асоціація правників України»
(за згодою);

Дейнеко Євгеній

- керуючий партнер Юридичної фірми «Еверлігал
СІТІ» (за згодою);

Хром’як Уляна

- радник Ю ридичної фірми «Евер^ігал СІІІ»
(за згодою);

Жук Дар’я

- молодший юрист Юридичної фі^ми «Еверлігал СІП»
(за згодою);

Фефелов Олександр

- адвокат, керівник практики аі тимонопольного та
конкурентного права Ю ридичної фірми «Ілляшев та
Партнери» (за згодою);

Ліллемяе Олена Едуардівна

- молодшии
науковии
співр<сбітник
Інституту
економіко-правових досліджень Н А.Н України
(за згодою).

Директор Департаменту
конкурентної політики

С. ЛАХНО

