
1{онкурсна ком|стя
з добору кандидат|в
на посади член|в нкРвкп

Борисенка Андр|я Болодимировича
|{аспорт: сн |29659,
3 ареестр ований за адресо}о :

м.1{и|в, вул.[ородецького, 1 0, кв.33.
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|{ротпу допустити мене до унаст1у конкурс! на посаду члену нкРвкп.

0сновним призначенням нкРвкп € забезшечення балансу !нтерес1в
виробник1в та споя{иван1в енергетичних ресурс1в.

Ёа сьогодн| д|яльн|сть Рецлятора зосеред)кена на вир1тшенн{

короткострокових задач. Але р|вень ц|н на енергонос1?' як основний предмет

регул}овання' визначае|
- конкурентоспромох<н|сть економ|ки кра!ни у довгостроковому пер|од1;

- спромохсн1сть енергетичних компан|й в|дновлтовати та розбудовувати
основн| фонди, п|двищувати ефективн|сть та як|сть надання послуг'
забезпенувати еколог1чн1 стандарти виробництва.

Ёеобх!дними умова}!и для цього €:

- виконання полох{ень 3-го енергетичного пакету, вкл}оча}очи в|дд|лення

конкурентних та монопольних вид|в д|яльност|;
-забезпечення максимально] конкурентност| укра|нських енергетичних

ринк|в та !х |нтещац|}о до загальносвропейського ринку;
- д|св1 ринков! стиш{ули для в|дновлення енергогенеру}очих поту)кностей,

запровадя{ення свропейських еколог|чних стандарт|в;
- наявн|сть довгостроково] концепц|| розвитку потуя{ностей з

транспортування енергоресурс1в, при забезпеченн1 покриття обгрунтованих
витрат.

2. Фсновн1 завдання д1яльност1 Рецлятора:
- ефективне введення в д|то 3акону }кра!ни <|{ро ринок електрично| енерг||>>;

- створення умов для ст|йко] та ефективно| комун|кац1| м|х< Рецлятором та

учасниками ринку;
- необх|дн|сть |нтеграц|| укра?нських енергетичних ринк1в до

з аг€)_пьноевропейського ринку;
- усунення незб€шансованост1 п€штивозабезпечення галуз1;

- вир|тпення проблеми зносу основних фонд1в;
- забезпечення ф1нансово-економ|чно| стаб|пьност| п|дприемств галуз1;

- необх|дн|сть розвитку а'|ьтернативних дх{ерел енерг|| та досягнення
еколог1чних стандарт|в €€ при використанн| традиц1йного палива;
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- необх|дн|сть забезпечення високот
-досягнення високих моральних

Регулятора.

еколог|чних стандарт|в, за участ}о }кренерго

довгострокового забезпечення над|йност| енергосистеми;

2

якост| енергозабезпенення;
та профес|йних стандарт|в повед1нки

стимул1в для
свропейських

розробити механ1зм

документ|в

3. [[]ляхи вир!ппення:
3.1. ||ерпшонерговим 3авданням для нкРвкп на найблинсч1 роки €

1мплемеплтац!я закону !/кра|ни ,,[1ро ринок електрично| енерг1!>.

- окрем1 прогалини у законодавств| та затримки з формуванням п|дзаконних

акт|в .'рй'"",, до 1н|ц|атив з боку енергокомпан|й щодо продовження терм|н!в

введення закону у д|то. Фднонасно лунае критика з боку €вропейського
енергетичного сп1втовариства, щодо невиконання 9кра?ното зобов'язань з

анбандл|нц;
- вх{е сьогодн| зрозум|лФ, 1!Ф |з введенням у д1то нового закону <|{р' ринок

електрично| енерг||>, перед га-т1уззк) мо}куть постати значн! проблеми:
- небезпека значного зростання ц|н на електроенерг|то;

- в|дсутн|сть об|гових котшт|в для

ун|версальних послуг;
роботи постачальник|в

- необх]дн|сть забезпечення для !кренерго
п|дтрим а ння над|йно ст1 р о б оти енерго с и стеми.

д1ездатних ва)кел1в

Ёеобх1дно:
- скоординувати процес доопрац}овання закону <|{р' ринок електринно1

енерг||>>, завер1пити розробку та затвердити п|дзаконн| акти' вклточаточи: кодекси'

нормативну 6азу для ринк|в, що створ}о}оться' тощо;
- посл1довно зменшувати обсяги перехресного субсид|товання;

- Регулятор повинен очолити та спрямувати процеси 1нтеграц|| енергетичних

ринк1в !кра|ни до загы1ьносвропейського ринку та приеднання

електроенергетики 9кра|ни до вшт$о-в. Фдночасно необх1дно зд|йснити

п|дготовку Ао в1докремлено| роботи в|д Рос|| та Б|лорус|;

- для недопущення необгрунтованого зростання ц|н на електроенерг|то для

спо>кивач|в провести поглиблений анал|з прогнозних ц1н ъта ринках
електроенерг|| та додаткових послуг п1сля введення в д|то ((нового ринку>>'

визначити достатн|сть закладених у закон| механ|зм|в контролто та за

необх|дност| розр обити додатков| механтзми;
- оц|нити достатн|сть передбачених новим 3аконом ринкових

розвитку енергогенеру}очих потужностей 3 урахуванням

- сприяти створенн}о укра|номовно! бази нормативно-правових документ1в

оф|ц|йних орган|в сс, вшт5о-в, тощо, що рецлтототь роботу системного

ог1ератора та енергоринку.

3.2. |1окращення процесу п1дготовки та прийняття р1пшень:

Ёедол|кй у общунтуванн| р|тшень та прогнозуванн| !х впливу на роботу
п|дприсмств галуз1 та споя<ивав|в, а такох{ недостатне 1нформування
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громадськост| призводять до того' що
викликатоть протести громадськост|,
приклад мох{на навести:

- проблеми |з введенням
абонплати;

з

прощесивн| та теоретично правильн| д||
в|дкладатоться або скасовутоться. Ак

в д|то стимул!оточого тарифоутворення та

- багатор|нн| опроби ввести в д|то прийнятний механ|зм визначення плати за

присднання;
- формуванъ|я вартост| електроенерг|| 1Б€ на основ| маря{инальних витрат

на вуг1лля.
}1еобх!дно:
_ орган|зувати дет€ш1ьне обговорення проект|в р|тпень |з залученням

експерт|в енергетично| галуз|, м1х<народних орган|зац|й, громадських орган|зац|й,
профсп|лок, тощо;

- орган|зувати мон1торинг насл|дк|в та ефективност! прийнятих р|тпень з !х
корекц|с}о за необх]дност|;

- залучати науков| та спец|ал1зован| галузев| орган|зац1| для модел}оваътня

насл|дк1в управл|нських р1тпень та мон|торингу ринку;
- ввести довгостроковий план роботи ком|с1|, що забезпечить стаб|льн| та

передбануван| умови роботи, як для енергокомпан|й, так | для споя{ивач|в та

дозволить вид|лити необх|д ний час для грунтовного опр ац}ов ання р|тпень ;

- з урахуванням руху 9кра!ни до свропейських структур 1пир1пе

використовувати зах|дних найкращих практик та |онутоного перев|реного
|нструментар1го для розвитку та вдосконалення укра|нського ринку.

3.3. €творення довгостроково| системи розвитку поту}[(ностей з

передан1:
-введення довгостроково] системи планування д|яльност1 та розвитку

енергетичного сектору в1дпов|дно до прийнято| у Б]'{1$Ф-Б практики (6ш16е1|пе

{ог €оз1 Бепе{]1 Апа1ув|в);
- введення в д|то механ|зм1в довгострокового регул1ован|1я' що забезпечус

обгрунтовану рентабельн|сть |нвестиц|| у комплекс| |з застосуванням метод|в

пор|вняльного анал|зу ефективност| та прив'язкото до виконання показник!в
якост| енергозабезпенення;

- розробка та запровад)кення методики визначення плати за приеднання, що з
одного боку покривас м|н|мально необх|дн| витрати мерехсево| компан||, а з 1нтшо|

_ дозволяе споя{ивачу легко проанал|зувати обгрунтован|сть витрат.

3.4. 11!двищення прозорост1 д1яльност1.
Ёа сьогодн|, спо)кивач| енергетичних ресурс|в е вкрай слабо

по|нформованими про структуру тариф!в на електроенерг1то, тепло та газ.

€по>кивач не в|дтувае обгрунтованост| витрат' як| в|н несе. 1ому будь-якт

критиин| зауват{ення у прес|, часто непрофес|йн1, знаходять шлирокий в|дцк у

+|
-А]

сусп|льних настроях.
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Ёеобх1дно:
- орган|зувати роз'яснтов€[пьну роботу в 3}и11 та через сайт Регулятора з

мето}о проведення доступного та детального пояснення механ1зм1в роботи
галузей, що регул}о}оться' та обгрунтування тариф|в на енергонос|| для всього
спектру споя{ивач|в, розтширити перел1к в|дкритих даних з !х публ|кац|ето на
сайт|;

- покращити висв|тлення д|яльност| з мон|торингу ринк|в та перев|рки

д|яльност| рецльованих компан|й для п|дтверАя{ення недопущення сплати
спо}кивач ами зайвих котпт|в ;

- запровадити 1нформап|йн1 системи автоматизованого з6ирання та обробки
|нформац|] пов'язано| з регул1ованням.

3.5. (адрове п1дсилення Регулятора.

Фсобист1 конкурентн! переваги:
0св1та, науковий ступ1нь:
- вища осв1та: |нжсенер_теплоенергетик' друга вища оов|та: економ1ст;
_ пройгшов навчання за програмами: 3агальний менедэ*(мент (Р|с1таг6

1теу 5с1тоо1 о[ Бшз|певз); €тратег1чний менедя(мент (тАс1$).
[нергетичний аудит (нтуу <1(|{1>); Англ!йська мова - в2 (с[е

0п|тегз|су о[ €атп6г|69е), тощо;
€таяс роботи на кер1вних посадах енергокомпан1ях та Р[1нпаливенерго
- 16 рок!в:
- енергогенеру}оча компан|я (3ах|денерго) - директор з економ|ки;
- й1н1стерство ||а!{ива та енергетики - начальник управл|ння економ|чно|

пол1тики;
- системний оператор (!кренерго) - 3аступник директора з

перспективного розвитку та м|я<народних зв'язк|в;
- енергопостача-]тьна компан|я (3апор}кя<яобленерго) генеральний

директор.
Ёаукова та викладацька д!яльн1сть:
- науковий ступ1нь, виене звання: А.[.Ё.э с.н.с.;
- професор, зав1дувач кафедри теплоенергетичного факультету нтуу

(кп1>.

{осв1д роботи з Р1Ф0, урядовими та енергетичними установами €€:
- експерт Бг|с|в1т Ротмег 1п1егпа11опа1 (01() у рамках проекту 1А€|5;
- викладання лекц1й <<Ёконом|ка енергетики) в !н|верситет| прикладних

наук Бищо] техн1чно] тпколи €ереднього |ессену (Ё1меняина);
- координац|я г]роекту модерн|зац|{ Буртптинсько| твс та п1дписання

угоди з 1-]€1Б щодо готовност1 Бурпптинсько| тв,с до роботи в
<<Фстров!>;

- участь у переговорах з €вропейським енергетичним
сп|втовариством, €БРР, систем[!ими операторами кра|н €с з

{!
4,/: |
, (!1'"

реформування енергоринку, |нвестиц|й, |нтеграц|] до Б\15о-в.
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[{рацтоточи на кер|вних посадах в енергогенеру1оч1й компан|?, обленерго та
системному оператор1 набув практичного досв1ду та знань специф1нних

] проблем технолог1нного, експлуатац|йного характеру властивих
7' електроенергетичн|й галуз|. йато досв|д л|кв|дац|| насл|дк|в стих!йного лиха та

роботи в умовах системних обмеясень. [{родемонстрував здатн|сть керувати
великими трудовими колективами, ст|йк|сть до стресу, командний стилъ роботи.

[{оглибленого розум1ння процес1в теплозабезпечення мен| надали розробка
та викладання курсу <<1{омб1новане виробництво енерг|?> в нтуу <1{и]вський
пол|техн |чний 1нститут>.

Фтримав практинний досв!д ф1нансового менед){{менту:, набутий в
енергетичних компан1ях, та у м|х<народних проектах' а такоя{ досв1д
впровадя(ення та роботи з !нформац1йними та в,кР системами.

Робота в й|н|стерств| палива та енергетики та наукова робота з
моделк)вання процес|в функц|онування та розвиту електроенергетично| галуз1
}кра!ни дозволили отримати комплексне розум|ння механ|зм1в та взаемозв'язк|в,
як1 визнача}оть роботу галуз|.

3начного досв|ду мен] додало сп|лкування та безпосеред:т1я взасмод1я з|

спох{ивачами електроенерг||: в|д побутових спо;кивач|в до найпотуэкн|тпих
металург|йних комб|нат|в.

|{|д нас роботи у енергогенеру}оч|й компан|] та обленерго мав мо>клив|сть
безпосередньо ознайомитись з особливостями роботи п|дприсмств вуг|льно| та
газово] промисловост|, а такот{ п|дприсмств, що зд|йснгоготь тепло та
водопостачання спох<ивач|в.

Бвах<аго' що набутий практичний досв|д та теоретичн| знання дозволять мен|
продемонструвати високу ефективн|сть у дер)кавному регултованн|, мон|торинц
та контролто за д|яльн1стто суб'скт|в господартовання у сфер! електроенергетики
та теплопостачання.

{осв1д роботи у рецльованих та конкурентних секторах електроенергетики'
а тако)к участь у доопрацтованн| проекту 3акону !кра|ни <[{ро ринок електринно|
енерг|?> та 1{одекс1в сиотем передач| та розпод|лу електроенерг1? дозволять мен|
також внести значний вклад у сфер! функц!онування ринку електринно[
енерг11.

1!1аточи досв|д безпосередньо] роботи з м|>кнародними ф|нансовими
орган1зац|ями, 1ноземними енергетичними компан1ями та науковими установами
я мо)ку суттево покращити взасморозум|ння та ефективн|сть сп|вроб|тництва у
процес| 1нтеграц!! ринк!в електрично| енерг!|, природного газу }кра|ни з

ринками европейських дер)|{ав.

/:;|р?, /'-#

Борисенко А.Б.


