
 
 

  

СПИСОК 

присутніх на засіданні робочої групи щодо виконання положень 

Меморандуму про наміри для забезпечення стабільності на ринку 

тютюнових виробів та підтримки конкурентного середовища для всіх його 

учасників між Кабінетом Міністрів України та суб’єктами господарювання 

тютюнової промисловості 

  

Місце проведення:                                                              Мінекономіки, 

                                                                                               вул. М. Грушевського 12/2, 

                                                                                               кімн. 459 

 

1. БІЛОУС                                  – 

Надія Костянтинівна 

 

керівник відділу з корпоративних та 

правових питань ПрАТ "А/Т тютюнова 

компанія "В.А.Т. – Прилуки"  

 

2. БЛОХІН                                  –           

Володимир Сергійович 

менеджер з корпоративних питань ПЗІІ 

"Імперіал  Тобако Юкрейн"  

 

3. БОНДАРЕНКО                     –           

Наталія Олександрівна 

директор з корпоративних зв’язків ПрАТ 

"Філіп Морріс Україна"  

 

4. БУГАЄВСЬКИЙ                   –           

Сергій Олександрович 

заступник голови правління громадської 

спілки "Національна організація роздрібної 

торгівлі"                               

 

5. ВОЛОКИТІН                         – 

Данііл Артурович 

 

заступник директора департаменту економіки  

безпеки і оборони – начальник управління 

економіки оборони та безпеки Мінекономіки 

 

6. ГАНУЛ                                   –    

Микола Валентинович 

голова правління громадської спілки 

"Національна організація роздрібної торгівлі" 

 

7. ГІНТАУТАС                          –          

Діргела                    

 

директор відділу корпоративних питань та 

комунікацій АТ " Джей Ті Інтернешнл 

Компані Україна"  

 

8. ЗАВАЛІШИНА                     –        

Юлія Олександрівна 

директор департаменту корпоративних та 

юридичних питань ПЗІІ "Імперіал Тобако 

Юкрейн" (за згодою) 

 

9. ЖИГАЛЮК                           – 

Володимир Григорович 

помічник консультант народного депутата 

Холодова А. І. 

 

10. КОРНІЯЧЕНКО                    –       

Тарас Васильович 

 

генеральний директор товариства з 

обмеженою відповідальністю "ТЕДІС – 

Україна"  
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11. КУЗЬМЕНКО                        –        

Петро Миколайович 

 

юрисконсульт громадської спілки 

"Національна організація роздрібної торгівлі"  

 

12. КУСТОВСЬКИЙ                   –      

Ігор Сергійович 

директор департаменту досліджень і 

розслідувань ринків виробничої сфери, 

фармацевтики та рітейлу Антимонопольного 

комітету України            

 

13. ЛІНІЧЕНКО                           –      

Крістіна Геннадіївна 

керівник напряму FMCG Європейської 

Бізнес Асоціації  

 

14. МАГДИЧ                                –       

Богдана Андріївна 

головний спеціаліст відділу нормативного 

забезпечення  державної допомоги та 

конкурентної політики директорату 

конкурентної політики Мінекономіки 

 

15. МАКСИМОВА                      – 

Олеся Петрівна 

 

помічник консультант народного депутата 

Холодова А. І. 

16. МАТЮШЕНКО                    –        

Світлана Володимирівна 

головний спеціаліст відділу з питань 

державної допомоги директорату 

конкурентної політики Мінекономіки 

17. МОРОЗ                                   –     

Микола Анатолійович 

 

генеральний директор директорату 

безпечності харчових продуктів 

Мінекономіки 

 

18. ОРЛЯНСЬКИЙ                      –        

Олексій Андрійович 

 

головний спеціаліст відділу акцизного 

податку управління непрямих податків 

департаменту податкової політики та нагляду 

за фіскальними органами Мінфіну  

 

19. ПОЛЯКОВ                             –     

Михайло Йосипович 

менеджер з питань фіскального регулювання            

ПрАТ "Філіп Морріс Україна"  

 

20. ПШЕНИЧНИЙ                      –        

Євген Ігорович 

менеджер з питань зв’язків з органами 

державної влади АТ "Джей Ті Інтернешнл 

Компані Україна"  

 

21. РАБОТЯГОВА                      –         

Олена Іванівна 

заступник директора департаменту 

промислової політики та стимулювання 

розвитку регіонів  – начальник управління 

цінової політики  Мінекономіки 

 

22. РИЛАЧ                                   –     

Юрій Валерійович 

начальник відділу по роботі з державними 

органами ПрАТ "А/Т тютюнова компанія                            

"В.А.Т. – Прилуки"  
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23. СУХОМЛИН                         –  

Антон Олександрович 

 

перший заступник генерального директора                    

ТОВ "ГАЛИЧИНА-ТАБАК"  

24. ТАНЧАК                                –      

Андрій Ярославович 

старший менеджер з регуляторних питань             

ПрАТ "А/Т тютюнова компанія                           

"В.А.Т. – Прилуки" 

 

25. ТКАЧЕНКО                           –        

Денис Олегович 

 

заступник генерального директора                

товариства з обмеженою відповідальністю  

"ТЕДІС – Україна" 

 

26. ФІЛОЗОП                               –     

Андрій Іванович 

заступник начальника управління – начальник 

відділу адміністрування акцизного податку 

управління адміністрування непрямих 

податків та контрольної роботи департаменту 

адміністрування податків ДПС  

 

27. ХАНІН                                    –  

Семен Григорович 

 

адвокат ТОВ "ВОЛИНЬТАБАК"  

28. ХОЛОДОВ                             –       

Андрій Іванович 

 

народний депутат України 

29. ХОМЕНКО                            –     

Валентина Олексіївна 

генеральний директор української асоціації 

виробників тютюнових виробів "Укртютюн"               

 

30. ХОМІЧАК                              –      

Людмила Володимирівна 

заступник директора департаменту 

безпечності та якості харчової продукції – 

начальник управління показників якості 

харчової продукції Мінекономіки 

 

31. ЮЩЕНКО                             –    

Юлія Василівна 

менеджер з питань зв’язків з органами 

державної влади АТ "Джей Ті Інтернешнл 

Компані Україна" 

 


