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ЗАЯВА 

про участь у конкурсі на зайняття посади члена Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Я, Глущенко Ігор Миколайович довожу до Вашого відома своє бажання 

прийняти участь у конкурсі на зайняття посади члена Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг 

у сфері регулювання енергетики, а саме діяльності з виробництва, передачі, 

розподілу, постачання електричної енергії; діяльності з транспортування, 

розподілу, зберігання (закачування, відбору), надання послуг установки LNG, 

постачання природного газу; діяльності з транспортування нафти, 

нафтопродуктів та інших речовин трубопровідним транспортом. 

Україна стоїть на порозі вкрай необхідних змін – повномасштабної 

реформи енергетичного сектору. Було вже декілька невдалих спроб зробити, 

але саме зараз, із підписанням Угоди про Асоціацію з ЄС, яка містить низку 

положень щодо енергетики, відкрилося вікно реальних можливостей щось 

змінити.  

Перший крок вже зроблено – у 2015 році було прийнято Закон України 

«Про ринок газу», яким було розпочато формування вільного конкурентного 

газового ринку. Але незважаючи те, що минуло вже більше двох років, 
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залишилося ще достатньо питань, які не дозволяють побудувати прозорий та 

конкурентний ринок газу. Серед таких питань є ефективне відокремлення 

діяльності з передачі/розподілу, стимулювання зміни постачальників, 

тарифоутворення та стимулювання розвитку мереж, облік, розбудова 

ефективного механізму підтримка вразливих споживачів. Я вважаю, що ці 

проблеми унеможливлюють ефективну роботу газового ринку та мають бути 

врегульовані як можна скоріше.  

Іншим пріоритетним напрямком роботи НКРЕКП має стати 

лібералізація ринку електричної енергії. В 2017 році було прийнято Закон 

України «Про ринок електричної енергії», у якому визначено основні засади 

функціонування нового ринку електричної енергій, а НКРЕКП відведено 

ключову роль у запровадженні нової моделі ринку електричної енергії. Це 

дуже складна задача, оскільки при розробці та затвердженні будь-яких НПА 

нового ринку слід не просто орієнтуватися на поточну ситуацію, але і 

враховувати довгострокові плани України щодо інтеграції до Європейської 

Спільноти. І це не пусті слова. Як повідомив Центр ПСІХЕЯ наразі вже подано 

більше 1000 зауважень до опублікованих НКРЕКП проектів НПА, що будуть 

регулювати роботи нового ринку. Я вважаю, що саме на формування 

узгодженої позиції всіх зацікавлених осіб і  формуванні чесних та прозорих 

правил функціонування ринку електричної енергії має бути зосереджено увагу 

НКРЕКП. 

І найголовніше, на чому, на мою думку, слід зосередитися НКРЕКП, є 

захист споживачів. По-перше, необхідно всебічно та детально ознайомити всіх 

споживачів із майбутніми змінами правил гри та пояснити їм всі переваги та 

можливості нового ринку. Споживач має впевнитися, що змінюючи 

постачальника він тільки виграє. По-друге, необхідно сформувати умови, в 

яких саме постачальники зацікавлені підвищувати якість послуг та 

зацікавлювати споживача зниженням цін. Саме реальна можливість обирати 

компанію-постачальника у купі із зрозумілими та прозорими правилами гри 

стане справжнім початком лібералізації ринку.  По-третє, НКРЕКП має 

змінити принцип управління галуззю та перейти від жорсткого регулювання 

до формування дієвого механізму попереднього запобігання потенціальних 

проблем. Споживач насамперед хоче отримувати якісні послуги та бути 

забезпеченим безперебійним постачанням електроенергії. Тому я вважаю, що 

НКРЕКП має створити дієву систему моніторингу, яка буде висвітлювати 

потенційні проблеми та дозволить вирішувати такі проблеми до їх 

виникнення, що у свою чергу підвищить прозорість діяльності учасників 

ринку та якість надання послуг. Взагалі, я вважаю, що наразі всім 



зацікавленим особам, будь то виробники, постачальники, споживачі або навіть 

НКРЕКП, насамперед не вистачає довіри, а новому українському 

енергетичному ринку не вистачає публічності, прозорості, неупередженості, 

чесності та відповідальності на всіх рівнях. Адже більшість рішень 

приймається без всебічного освітлення і обговорення, будь-то абонентна плата 

за газ, RAB-регулювання чи формування тарифів.  

Результат реформи залежить насамперед від тих особистостей, хто буде 

приймати рішення та запроваджувати такі рішення у життя. Я вважаю що мій 

професійний досвід, незалежність у поєднанні із стійкістю та відповідальністю 

дозволять мені на посаді члена НКРЕКП здійснити реформування 

енергетичного сектору України, запровадити кращі європейські практики, 

побудувати прозорі, зрозумілі та конкурентні правила гри на енергетичних 

ринках та забезпечити якісний захист прав споживачів. Якщо ми зможемо 

розбудувати енергетичну галузь, то зможемо і забезпечити економічний 

розвиток України.  

Я маю повну вищу технічну освіту за спеціальністю «Електричні 

станції»  та професійний досвід роботи у сфері енергетики та комунальних 

послуг, необхідний  для виконання  обов'язків члена НКРЕКП. За період з 

січня 1992 року по червень  2001 року займав керівні посади у Відкритому 

Акціонерному Товаристві «Донбасенерго». 

 З грудня 2001 року по серпень 2006 року – генеральний директор ТОВ 

«СХІДЕНЕРГО». З серпня 2006 року по листопад  2007 року – Президент 

Національної акціонерної компанії «Енергетична компанія України». 

З 2007 року по 2012 рік був народним депутатом України, член Комітету 

Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки. 

Був автором законів та законопроектів, які, стосуються функціонування 

ринку електричної енергії України, альтернативних джерел енергії, 

регулювання діяльності суб'єктів господарювання у сфері комунальних 

послуг. Саме я був автором законопроекту «Про засади функціонування ринку 

електричної енергії України» № 663, який став фундаментом впровадження 

лібералізованого ринку електричної енергії України. 

За період трудової діяльності був нагороджений Знаком «Відмінник 

енергетики України», знаком «Почесний енергетик України», нагрудним 

знаком «Шахтарська слава» III ступеня, нагороджений Грамотою Верховної 



Ради України  «За заслуги перед українським народом». Указом Президента 

України присвоєно почесне звання «Заслужений енергетик України». 

До заяви додаю наступні документи: 

- згоду на обробку персональних даних відповідно до закону 

України «Про захист персональних даних»; 

- згоду на проведення спеціальної перевірки; 

- автобіографію; 

- особовий листок з обліку кадрів; 

- резюме; 

- копію паспорта громадянина України; 

- копію документу про вищу освіту; 

-  копію військового квитка; 

- декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій держави 

або місцевого самоврядування; 

- інші документи, що підтверджують професійні якості. 

 

 

 

 

 

 

«___»__________2018 року   ______________          Глущенко І.М.  


