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Н

ародився 22 листопада 1953 р. у с. Тулиголове Кролевецького району Сумської області.
У 1977 р. закінчив електроенергетичний факультет Харківського політехнічного інституту, а в 1999 р. —
факультет економіки Харківського державного технічного університету радіоелектроніки.
Трудовий шлях розпочав у 1978 р. електромонтером підприємства «Харківська ТЕЦ». Потім працював
майстром, інженером групи налагодження, майстром
району тепломережі, заступником начальника, а згодом
начальником району тепломережі, заступником головного інженера підприємства «Харківські теплові мережі».
У 1997–2001 рр. С. В. Кирик виконував обов’язки
першого заступника голови Правління, директора «Хар
ківенергозбут», заступника голови Правління з енерго
збуту. З 2001 до 2003 р. обіймав посаду директора
КП «Харківські теплові мережі», упродовж 2003–
2005 рр. — радника голови Харківської облдержадміністрації з питань паливно-енергетичного комплексу.
У 2005 р. С. В. Кирик призначений головою Правління АК «Харківобленерго». Під його керівництвом
колектив компанії досяг значних успіхів у якісному та
надійному забезпеченні електроенергією споживачів
Харківщини.
Сергій Васильович — високопрофесійний, ініціативний керівник, із великим почуттям відповідальності,
природжений організатор, добре вміє орієнтувати
колектив на виконання високих завдань, має глибокі
технічні й економічні знання, які ефективно використовує у своїй роботі. Вимогливий до себе та підлеглих,
уважний до прохань і заяв співробітників компанії та
споживачів.
За досягнуті результати багаторічної роботи
С. В. Кирик відзначений званнями лауреата Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу — 2006», всеукраїнських рейтингів найбільш ус
пішних керівників України «Гвардія-500» та «ТОП-100.
Кращі топ-менеджери України», а також регіональних
рейтингів «Харків’янин року — 2006», «Ділова людина
Харківщини — 2006», «Піонери III тисячоліття». Нагороджений орденом «За заслуги» III та II ступенів, Почесним
знаком Харківської обласної ради «Слобожанська слава».

H

e was born on November 22, 1953 in the village
of Tulyholove, Krolevets district, Sumy region. In
1977 he graduated from the Faculty of Power
Engineering of Kharkiv Polytechnic Institute and in 1999 —
the Faculty of Economics of Kharkiv State Technical University of Radio Electronics.
He started his career in 1978 as an electrician at «Kharkiv
Central Heating and Power Plant». Then he worked as a
foreman, an alignment group engineer, a master of a district
heating network, a deputy chief and later chief of a district
heating system, a deputy chief engineer of «Kharkiv Heating Networks».
In 1997–2001 S. V. Kyryk was an acting first Deputy
Chairman of the Board, Director of «Kharkivenergozbut»,
a Deputy Chairman of the Board of «Kharkivenergozbut».
From 2001 to 2003 he held the position of a Director of
Public Utility Company «Kharkiv Heating Networks», during
2003–2005 he was an Adviser to the Chairman of Kharkiv
Regional State Administration on Issues of Fuel and Energy
Complex.
In 2005 S. V. Kyryk was appointed as a Chairman of the
Board of JSC «Kharkivoblenergo». Under his leadership the
company’s team made significant progress in quality and
reliable supply of electricity to the consumers of Kharkiv
region.
Sergiy Vasylovych is a highly professional, proactive
leader with high sense of responsibility, a natural organizer.
He can encourage his team to perform challenging tasks,
has a deep technical and economic knowledge and uses it
effectively in his work. He is demanding of himself and his
subordinates, attentive to requests and claims of the company employees and consumers.
For achieved results of years of work S. V. Kyryk was
awarded the titles of a laureate of All-Ukrainian contest
«Leader of Fuel and Energy Complex 2006», All-Ukrainian ratings of the most successful managers of Ukraine
«Gvardia-500» and «TOP-100. Best Top Managers of
Ukraine» and regional rankings, «Kharkiv Citizen of the Year
2006», «Business Person of Kharkiv Region — 2006» and
«Pioneers of the Third Millennium». He was awarded the
Order «For Merits» of III and II degree, a plaque of Kharkiv
Regional Council «Slobozhanska Slava».
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