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Заява 

 

Моїм основним мотивом для участі в конкурсі на займання посади члена 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, є бажання прийняти безпосередню 

активну участь в створенні нових лібералізованих енергетичних ринків 

України, увійти в історію найкращих реформаторів державного регулювання. 

 Цікавим є той факт, що мій досвід роботи в енергетичній сфері 

розпочався саме в Національній комісії регулювання енергетики, була 

створена та в 2000 році набула нового статусу як центральний орган 

виконавчої влади із спеціальним статусом. 

Разом з розвитком Комісії відбувався мій особистий та професійний 

розвиток з посади наймолодшого спеціаліста до начальника відділу та 

особистого помічника Голови Комісії. 

Мої безпосередні вчителі – видатні люди в енергетичній сфері  

надали мені разом із знаннями та досвідом, впевненість у власних силах йти 

вперед, не зупинятися на досягненому. 
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Разом з командою енергійних, небайдужих колег шляхом випробувань 

та, інколи, помилок здійснювалася робота по створенню та розвитку в 

Україні третього в Європі органу регулювання енергетики з метою 

досягнення балансу інтересів споживачів, суб'єктів господарювання, що 

провадять діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, і держави, 

забезпечення енергетичної безпеки, європейської інтеграції ринків 

електричної енергії та природного газу України. 

Подальша трудова біографія на посадах державної служби 

продовжувалася в Секторі моніторингу енергозбереження та регулювання 

електроенергетики Секретаріату Кабінету Міністрів України, Департаменті 

енергетичної та економічної безпеки Апарату Ради національної безпеки та 

оборони України, де основними завданнями були впровадження 

законодавчих і нормативно-правових ініціатив з питань розвитку паливно-

енергетичного комплексу, зокрема, стратегічні напрямки розвитку галузі, 

державної політики у сфері регулювання діяльності підприємств паливно-

енергетичного комплексу, енергозбереження, нетрадиційних та 

відновлюваних джерел енергії. 

Наприкінці 2016 року (26.11.2016) набув чинності Закон України «Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг», яким встановлені нові правила 

державного регулювання, моніторинг та контроль за діяльністю суб'єктів 

господарювання у сферах енергетики та комунальних послуг.  

А в червні 2017 року відбулась інша знакова подія – набуття чинності 

Закону України «Про ринок електричної енергії».  Закон про новий ринок 

електроенергії створює як нові свободи, так і нові обов'язки для учасників 

ринку, дає нові можливості побудувати конкурентний, сучасний і відкритий 

ринок, що націлений на інтереси споживача. 

Тепер важливо ці можливості вдало використати та бути готовими до 

змін. Але, не варто забувати, що основна відповідальність за успішність 



3 
 

впровадження та якість цих змін лежить в тому числі і на членах Регулятора - 

імплементаторах нової моделі ринку електроенергії. 

Ефективність та успіх впровадження нового ринку електроенергії 

залежать від розробки відповідного вторинного законодавства, за яку 

відповідає уряд і НКРЕКП. Важливим є те, що цей процес має бути 

незалежним від стороннього впливу (політичного чи бізнесового). 

Однак, на сьогодні, ще не створено дієвої нормативної бази та 

технічного підґрунтя для запровадження нового ринку електричної енергії, 

нові правила тільки створюються та випробуються. 

Отже, коли в нашій країні розпочалася реформа енергетичних ринків я 

хочу бути локомотивом  в реформуванні, максимально використати набутий 

досвід, знання та навички саме в Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, де розпочав свій 

трудовий шлях, і яка і досі є для мене рідною та дуже близькою. 

Хоч робота і вимагає великої відповідальності і дисципліни, я розумію 

що в мене є потенційні ресурси, завдяки яким я зможу гідно працювати і хоч 

в маленькій частині допомагати нашій державі конкурувати з іншими 

державами на енергетичних ринках. 

На посаді члена Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, я прагну стояти на 

захисті державних інтересів та забезпечувати розвиток енергетичних ринків, 

відстоювати інтереси громадян України. Маю свій власний сформований 

погляд на діяльність Комісії, маю рішуче бажання, інтелектуальні, фізичні, 

психологічні можливості для того, щоб реалізувати себе в сфері формування 

та реалізації єдиної державної політики в галузях електроенергетики та 

теплопостачання. 

Я вважаю, що зможу впоратися з завданнями і функціями, що 

покладаються члена Комісії, що в майбутньому, обіймаючи дану посаду, 
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направлю  всі свої зусилля і наполегливу працю для покращення життя 

громадян України. Адже ми українці працелюбний народ, який ніколи не 

здається і я сподіваюсь, що в майбутньому наша праця принесе плоди і 

Україна буде процвітаючою державою. 

 

 


