
ЯЦЕНЮК Арсеній Петрович,
Прем’єр-міністр України

Народився 22 травня 1974 року в
Чернівцях. 1996 року закінчив Черні-
вецький державний університет за
фахом правознавство, 2001-го —
Чернівецький торгово-економічний
інститут Київського торгово-еконо-
мічного університету за фахом аудит
та облік. Кандидат економічних наук.
Народний депутат України кількох
скликань.

Протягом 2001–2003 років обіймав
посаду міністра економіки Ради мі-
ністрів АР Крим. У 2004–2005 роках працював у Національному бан-
ку на посадах виконуючого обов’язки голови, а також першого за-
ступника голови. Протягом березня — вересня 2005-го працював
першим заступником голови Одеської обласної державної адмініс-
трації. З вересня 2005-го по серпень 2006-го — міністр економіки
України. З вересня 2006-го — перший заступник глави Секретаріату
Президента. Протягом 2007 року — міністр закордонних справ, а
після дострокових виборів парламенту (обраний за списком НУНС)
призначений народними депутатами Головою Верховної Ради (від-
кликаний з посади у листопаді 2008-го).

27 лютого 2014 року Арсенія Яценюка призначено на посаду
Прем’єр-міністра.

СИЧ Олександр Максимович, 
віце-прем’єр-міністр 

Народився 16 липня 1964 року в селі
Дерть Рівненської області. У 1986 році за-
кінчив історичний факультет Івано-Фран-
ківського державного педагогічного інсти-
туту імені Василя Стефаника за фахом учи-
теля історії і суспільствознавства, методис-
та виховної роботи. 1999-го закінчив юри-
дичний факультет Прикарпатського універ-
ситету імені Василя Стефаника, за фахом юрист.

25 листопада 2010 року обраний головою Івано-Франківської облас-
ної ради. З 2012 року — народний депутат України. 

Кандидат історичних наук, доцент кафедри державного управлін-
ня Івано-Франківського національного технічного університету на-
фти і газу.

ШЛАПАК Олександр Віталійович,
міністр фінансів

Народився 1 січня 1960 року в Іркутську. 1982
року закінчив Львівський політехнічний інститут
за фахом автоматизовані системи управління.
Протягом 2000–2001 років працював заступником
міністра економіки. З липня 2001-го по листопад
2002-го очолював Міністерство економіки та з пи-
тань європейської інтеграції. Протягом 2003–2005 років — заступник
голови Національного банку, 2005–2006 рр. — очільник Державного
казначейства, 2007–2010 рр. — перший заступник Глави Секретаріату
Президента.

ЯРЕМА Віталій Григорович,
перший віце-прем’єр-міністр

Народився 14 жовтня 1963 року в с. Стро-
кова Переяслав-Хмельницького району Київ-
ської області. 1985–1987 років навчався у Ка-
лінінградській спеціальній середній школі мі-
ліції МВС СРСР. 1989–1993 рр. навчався на
заочному відділенні Академії внутрішніх
справ України за спеціальністю правознав-
ство. За часів Радянського Союзу та незалеж-
ності України обіймав різні посади в структурах МВС (зокрема протя-
гом 2003–2005-го — перший заступник начальника департаменту кар-
ного розшуку МВС України, 2005–2010 рр. — начальник Головного уп-
равління МВС України в м. Києві).

1999 року указом Президента нагороджений медаллю «За бездо-
ганну службу» ІІІ ст.

Народний депутат VІІ скликання.

ДЕНИСОВА Людмила Леонтіївна, 
міністр соціальної політики 

Народилася 6 липня 1960 року в Архангель-
ську (РФ). 1978-го закінчила місцеве педаго-
гічне училище за фахом вихователя дитсадоч-
ка. 1989 року закінчила Ленінградський дер-
жавний університет за фахом правознавство,
а 1995-го — Таврійський інститут підприєм-
ництва та права. 

У 1990-ті роки працювала на різних посадах в органах місцевої
влади Автономної Республіки Крим, зокрема в системі управління
Пенсійного фонду, а в 1993–1998 — його керівником. Була мініс-
тром економіки, міністром фінансів, начальником управління Дер-
жказначейства АРК. Народний депутат України кількох скликань. З
грудня 2007-го по березень 2010 року — міністр соціальної полі-
тики України.

ГРОЙСМАН Володимир Борисович,
віце-прем’єр-міністр — 

міністр регіонального розвитку,
будівництва та житлово-

комунального господарства 
Народився 20 січня 1978 року у Вінниці.

2003 року закінчив Міжрегіональну академію
управління персоналом за фахом «юриспру-
денція». У лютому 2010-го закінчив Націо-
нальну академію державного управління при
Президентові України. Трудову діяльність розпочав із 1992 року — у
віці 14 років слюсарем. У 1994–2005 рр. працював на керівних посадах
у комерційних структурах.

У 2002 році обраний депутатом Вінницької міської ради від вибор-
чого округу № 29. З 2005 року — виконувач обов'язків міського голо-
ви, з 2006-го — Вінницький міський голова, переобраний на цю посаду
2010 року. 

Нагороджений орденами «За заслуги» ІІ та ІІІ ступеня. Нагородже-
ний Кавалерським Хрестом Ордену Заслуг Республіки Польща.

ПЕТРЕНКО Павло Дмитрович,
міністр юстиції

Народився 17 липня 1979 року в Чернівцях.
2001 року закінчив із відзнакою Чернівецький на-
ціональний університет імені Юрія Федьковича
за фахом «Правознавство». 2004-го отримав
диплом Української академії зовнішньої торгівлі
при Міністерстві економіки за спеціальністю
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності». Трудову діяль-
ність розпочав юрисконсультом приватних юридичних фірм.
2001–2005 рр. — на керівних посадах у департаменті правового за-
безпечення ВАТ «Державний ощадний банк України». У листопаді
2010 року обраний депутатом Київської обл ради. Народний депутат
України VII скликання.

ШЕРЕМЕТА Павло Михайлович, 
міністр економічного розвитку і

торгівлі
Народився 23 травня 1971 у Львові. Отримав

диплом MBA в університеті Еморі (США), диплом
спеціаліста з економіки у Львівському національ-
ному університеті ім. І. Франка. 1999–2008 рр. —
засновник і перший декан Києво-Могилянської
бізнес-школи (KMBS), президент Київської школи економіки. 2006 ро-
ку увійшов до списку 15 найкращих менеджерів в Україні за версією
журналу «Компаньйон».

КВІТ Сергій Миронович, 
міністр освіти і науки

Народився 26 листопада 1965 року в Ужго-
роді. У 1983–1985 роках проходив службу в 29-
й окремій спортивній роті Прикарпатського вій-
ськового округу Збройних сил СРСР. Майстер
спорту з фехтування. 1991 року закінчив фа-
культет журналістики Київського державного
університету ім. Т. Шевченка. Працював у рідному виші та у пресі.
У 2002–2007 рр. — декан факультету соціальних наук і соціальних
технологій Національного університету «Києво-Могилянська акаде-
мія». 2007 року обраний її президентом. Доктор філософії, доцент,
професор. 

МОХНИК Андрій Володимирович,
міністр екології та природних ресурсів
Народився 15 червня 1972 року в м. Прип’ять

Київської області. Закінчив Київський інженерно-
будівельний інститут. Працював на різних посадах
у будівельних організаціях, інженером в одному
з науково-дослідних інститутів, а також у системі
Міністерства освіти. Був депутатом Київської об-
ласної ради. Народний депутат України VII скликання.

СЕМЕРАК Остап Михайлович, 
міністр Кабінету Міністрів

Народився 27 червня 1972 у Львові. 1994 року
закінчив Львівський державний університет ім. І.
Франка за фахом фізика, а 1998-го — Національ-
ний університет «Києво-Могилянська академія»
за фахом політологія.

Свого часу активний учасник студентського ру-
ху, зокрема студентського голодування на Майдані Незалежності в
Києві. 1994–1996 рр. — координатор програми «Школа молодого по-
літика» Українського фонду підтримки реформ. З 2002 року — керів-
ник апарату, завідувач секретаріату фракції «Наша Україна» у Верхов-
ній Раді. Із серпня 2006-го по листопад 2007 року — заступник голови
Київської обласної державної адміністрації. Народний депутат України
VI скликання.

МУСІЙ Олег Степанович, 
міністр охорони здоров’я 

Народився 12 травня 1965 року в селі Переспа
Сокальського району Львівської області. 1988-го
закінчив лікувальний факультет Київського ме-
дичного інституту ім. О. О. Богомольця за фахом
анестезіологія і реаніматологія. У період навчання
працював медбратом у відділенні реанімації Ки-
ївської клінічної лікарні №25. Працював у Київському НДІ нейрохірургії,
пройшов інтернатуру з анестезіології-реаніматології у Київському ме-
дінституті. До травня 1992 року працював лікарем анестезіологом-реа-
німатологом відділення відновлюваного лікування НДІ нейрохірургії.
2008 року закінчив Національну медичну академію післядипломної ос-
віти ім. П. Л. Шупика. 

НИЩУК Євген Миколайович, 
міністр культури

Народився 29 грудня 1972 року в Івано-Фран-
ківську. 1995-го закінчив Київський національний
університет театру, кіно і телебачення імені Івана
Карпенка-Карого. Актор Київської академічної
майстерні театрального мистецтва «Сузір'я». 

Заслужений артист України.

БУЛАТОВ Дмитро Сергійович, 
міністр молоді та спорту

Народився 13 серпня 1978 року в Києві.
2010-го закінчив Національний технічний уні-
верситет «Київський політехнічний інститут».
Займався комерційною діяльністю. Голова
правління громадської організації «Соціально
відповідальне суспільство». Лідер громадсько-
го руху «Автомайдан». 

ПРОДАН Юрій Васильович,
міністр палива і енергетики

Народився 27 січня 1959 року в Норильську
(Красноярський край, РФ). 1982 року закінчив
Київський політехнічний інститут за фахом інже-
нер-електрик, фахівець з електричних станцій.
Працював викладачем у КПІ, на різних посадах у
системі «Київенерго». 

1999–2000 рр. — перший заступник директора ДП «Національна
енергетична компанія Укренерго» — директор спеціалізованого відок-
ремленого підрозділу «Енергоринок». З червня 2000-го до березня
2001-го — директор ДП «Енергоринок». Був головою НКРЕ, началь-
ником Головного управління палива, енергетики та енергозбереження
КМДА, першим заступником міністра палива та енергетики. З грудня
2007-го по березень 2010 року — міністр палива та енергетики. Заслу-
жений енергетик України.

АВАКОВ Арсен Борисович, 
міністр внутрішніх справ 

Народився 2 січня 1964 року в Баку (Азербайд-
жан). 1988-го закінчив Харківський політехнічний
інститут за фахом «Автоматизовані системи уп-
равління», інженер-системотехнік.

2005 — 2010 рр. — голова Харківської облас-
ної державної адміністрації. З 25 травня 2007-го
по 21 січня 2008-го — член Ради національної безпеки і оборони Ук-
раїни. Був депутатом Харківської облради. Народний депутат України
VII скликання. Заслужений економіст України.

БУРБАК Максим Юрійович, 
міністр інфраструктури 

Народився 13 січня 1976 року в Чернівцях.
1998-го закінчив юридичний факультет Черні-
вецького національного університету імені Юрія
Федьковича за фахом «Правознавство». У
1998–2005 роках займався комерційною діяль-
ністю. 2010–2012 роки — депутат Чернівецької
обл ради. Народний депутат України VІІ скликання.

ШВАЙКА Ігор Олександрович, 
міністр аграрної політики 

і продовольства
Народився 25 лютого 1976 року в с. Троїцьке

Цілинного району (Калмицька АРСР). 1998 року
закінчив Українську державну юридичну акаде-
мію ім. Дзержинського за фахом «Правознав-
ство». Займався юридичною, комерційною та по-
літичною діяльністю. Народний депутат України VII скликання.

ТЕНЮХ Ігор Йосипович, 
в.о. міністра оборони 

Народився 23 травня 1958 року в місті Стрий
Львівської області. 1982-го закінчив Ленінград-
ське вище військово-морське училище імені М. В.
Фрунзе. До 1991 року служив на кораблях і в сис-
темі ВМФ СРСР. 1994 року закінчив Інститут іно-
земних мов Міністерства оборони США, а 1997-
го — Академію Збройних сил України.

Був депутатом Севастопольської міськради, заступником начальника
Генштабу ЗС України. Від березня 2006-го до березня 2010 року —
коман дувач ВМС України. Відтоді перебував у відставці. 

ДЕЩИЦЯ Андрій Богданович, 
в. о. міністра закордонних справ

Народився 22 вересня 1965 року на Львівщині.
1989 року закінчив Львівський державний універ-
ситет імені Івана Франка, а 1995-го — Альберт-
ський університет у Канаді. 1996–1999 роки —
прес-секретар, перший секретар Посольства Ук-
раїни в Республіці Польща. 2006–2008 рр. — реч-
ник Міністерства закордонних справ. 2008–2012 рр. — Надзвичайний
та Повноважний посол України у Фінляндській Республіці та Ісландії
(за сумісництвом). З 2012 року — Спеціальний представник чинного
голови ОБСЄ з врегулювання конфліктів.

Магістр гуманітарних наук. Кандидат політичних наук. Має дипло-
матичний ранг Надзвичайного та Повноважного посла України.
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