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ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з добору кандидатів на посади членів Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг 
 
 

Прошу допустити мене до участі у конкурсі з добору кандидатів на 

посади членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг. 

Понад 15 років своєї професійної діяльності я приділив правовим та 

економічним питанням функціонування енергетичної галузі країни, через що, 

на мій погляд? володію поглибленими знаннями та досвідом у питаннях роботи 

оптового та роздрібного ринку електричної енергії. Також, в силу виконання 

своїх посадових обов’язків протягом роботи в паливно-енергетичному 

комплексі, я також маю певні знання щодо функціонування вугільної, газової 

галузей, та галузі теплопостачання. 

Проблематику регулювання сфери енергетики та напрямки, що 

потребують вдосконалення я досліджував працюючи у державних 

енергетичних підприємствах ДП «НАЕК «Енергоатом» та ДП «Енергоринок». 

Одним із моїх основних функціональних обов’язків було правове забезпечення 

діяльності, базових для української енергетичної галузі підприємств, до 

існуючих принципів та порядків державного регулювання. 

Маючі достатнє розуміння та широке усвідомлення проблем державного 

регулювання, окрім діяльності за юридичною спрямованістю, я забезпечував 

роботу в напрямку розробки законопроектів з регулювання правовідносин між 

учасниками ринків електричної енергії, а також законопроектів спрямованих на 

врегулювання боргових зобов’язань між суб’єктами енергетичного ринку. 
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Також я був безпосередньо задіяний у процесах реформування енергетичної 

галузі та нормотворчого забезпечення, шляхом розробки нормативно-правових 

актів, регулювання діяльності нового ринку електричної енергії, врегулювання 

заборгованості Оптового ринку електричної енергії. В силу своїх посадових 

обов’язків я навчився приймати самостійні рішення для досягнення 

ефективного виробничого результату на підприємствах. 

Сьогодні на порядку денному – реформування електроенергетичної галузі 

України, реформування її державного регулювання. Модель державного 

регулювання, що існує зараз не прийнятна для нової ліберальної конкурентної 

моделі яка має поступово запрацювати у 2019 році. 

Я вивчав європейські підходи до формування та регулювання ринку 

електричної енергії. Так, я опрацьовував документи Другого енергетичного 

пакету та Третього енергетичного пакету (Директива 2009/72/ЄС, Регламент 

(ЄС) 714/2009, Регламент (ЄС) 713/2009), Кодекси ENTSO-E та інші директиви, 

регламенти та процедури за напрямками: державна допомога, забезпечення 

прозорості на ринках, створення конкуренції, заохочення і розвиток 

енергоефективності тощо. 

Мета перетворень, які зараз здійснюються в електроенергетичному 

секторі визначаються поточним станом електроенергетичної галузі, рівнем її 

ефективного функціонування, економічним станом країни, обсягами інвестицій 

в електропостачання. В результаті перетворень планується досягнути 

підвищення ефективності функціонування всієї галузі; створити здорове 

конкурентне середовище, забезпечити створення умов для безборгових 

відносин між виробниками і постачальниками електроенергії; формування 

економічно-об’єктивних тарифів на електроенергію які даватимуть змогу для 

розвитку всієї галузі; створення сприятливих умов для споживачів і 

промислового сектору економіки нашої держави. Все це має відбуватися 

виходячи з того факту, що на сьогодні енергетична галузь економіки нашої 

держави фактично є базовою галуззю і безпосередньо впливає не лише на 

розвиток інших галузей держави, а й створює передумови для конкуренції в 

інших ринках. 

Імплементація Третього енергетичного пакету – одне з ключових 

міжнародних зобов’язань України, що передбачено двома документами – 

Угодою про асоціацію з Європейським Союзом та Договором про заснування 

Енергетичного Співтовариства. 



Згідно з вимогами, Україна зобов’язана запровадити нові «правила гри» 

на ринках електроенергії та природного газу, що головним чином націлені на 

створення конкуренції. Конкуренція має забезпечуватись різними кроками, на-

приклад, вільним доступом до мереж, недискримінаційним підходом в наданні 

дозволів чи прийнятті рішень, зменшенням частки державного регулювання до 

рівня моніторингу ринків та контролю за дотриманням чинного законодавства. 

При цьому ключовими завданнями регулювання є забезпечення балансу 

інтересів між всіма учасниками ринку – як бізнесу, так і споживачами, тобто 

стимулювання утворення на енергоринках ринкових умов ведення діяльності, 

забезпечення публічності, прозорості і суспільної зрозумілості в прийнятті 

рішень, та забезпечення відкритого доступу до інформації. До питання 

регулювання також відноситься і контроль за природними монополіями, тобто 

операторами мереж, сховищ, терміналів, які мають надавати рівні умови 

доступу до інфраструктури. Серед інших – набір таких функцій як 

ліцензування, забезпечення моніторингу ринків енергетики, застосування 

заходів впливу та інше. 

Я глибоко переконаний, що головною метою роботи Регулятора – є 

досягнення загальнодержавного балансу інтересів побутових споживачів, 

промислових споживачів та суб’єктів господарювання, які працюють у цій 

сфері. В цьому і полягає державний інтерес - створення гармонійного 

суспільного і економічного середовищ з інвестиційною привабливістю і 

необхідним для цього кліматом. При виконанні своїх законодавчих функцій 

новий Регулятор безсумнівно має використовувати у своїй діяльності сучасні 

методи комунікації із суспільством і обов’язково роз’яснювати свої рішення, 

логіку їх прийняття, негативні наслідки не прийняття таких рішень тощо. 

Споживачі, суб’єкти господарювання енергетичного ринку, інші особи, можуть 

погоджуватися чи не погоджуватися з окремими рішеннями Регулятора, але 

обов’язково має бути його роз’яснення. 

Переконаний, в майбутній своїй діяльності Регулятор має забезпечувати 

постійну, щільну комунікацію з учасниками ринку широку роботу перед 

прийняттям своїх регуляторних рішень, в частині обговорення проектів, аналізі 

всіх бачень з їх можливим врахуванням, проведення дискусій, залучення 

експертного середовища тощо. Прийняті рішення мають сприйматися 

суспільством, а тому перед їх прийняттям має проводитись велика 

роз’яснювальна робота і велика дискусійна робота. 



Регулятор має бути незалежним, рівновіддаленим від усіх зацікавлених 

осіб та захищати інтереси перш за все споживачів в першу чергу шляхом 

максимального вирівнювання балансу між учасниками ринку. Регулятор має 

керуватися базовими правовими нормами державних пріоритетів викладених в 

Конституції України, де життя та здоров’я людини та громадянина визнаються 

найвищими соціальними цінностями нашої держави. Створення прозорих 

ринкових умов роботи в енергетичній сфері з одночасним моніторингом 

діяльності суб’єктів ринку є ключовим завданням Регулятора. Саме у цьому я 

бачу мету своєї роботи у разі обрання на посаду члена Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Крім того, великої уваги потребує питання незалежної діяльності 

регулятора, мова йде про політичну, функціональну та фінансову незалежність 

цього органу. Беззаперечною аксіомою є твердження, що ефективна робота 

регулятора може мати місце виключно за умови незалежності його членів. 

Чинне законодавство надає такі умови, але дуже часто в нашій країні саме в цих 

ключових питаннях закони порушуються. А тому, виконання законодавства в 

частині незалежності покладається в першу чергу на членів Регулятора. 

Виключно від внутрішніх і ділових якостей фізичної особи-члена Регулятора 

залежить той факт чи можливо вплинути на його незалежність у прийнятті 

законних загальнозбалансованих рішень чи все ж можуть мати місце 

маніпуляції і нещирість. 

На сьогодні в державі відбуваються значні перебудови та вживаються 

системні і структурні заходи з викорінення корупції. Керівництвом держави на 

найвищих рівнях задекларовано, що боротьба з корупцією є однією із 

найважливішою діяльністю в державі. Продовжується комплексне 

реформування      антикорупційного      законодавства та всієї      державної 

антикорупційної політики зі створенням нових антикорупційних інституцій. 

Значний час я працював уповноваженим з реалізації Антикорупційної програми 

ДП «НАЕК «Енергоатом», очолюючи Дирекцію із запобігання і протидії 

корупції. Я маю значний практичний досвід роботи із забезпечення зниження 

рівня корупції, діагностуванню причин та усунення умов виникнення 

корупційних явищ. Я свідомо, на рівні ментальних цінностей, розумію 

важливість необхідності створення здорового, конкурентного середовища без 

шансів для існування системної корупції. Під моїм керівництвом Робоча група 

в ДП НАЕК «Енергоатом» з оцінки корупційних ризиків, успішно провела 

діагностику і оцінку корупційних ризиків в цьому державному підприємстві. 



Ми це зробили першими і наразі єдиними за критеріями якості серед державних 

підприємств, що отримало високу оцінку профільних громадських організацій. 

Отже, я добре розумію фундаментальні принципи та практичні тонкощі 

роботи енергетичного сектору країни, маю багаторічний досвід управління в 

сфері енергетики, маю внутрішнє переконання щодо необхідності викорінення 

будь-яких корупційних проявів під час побудови незалежного професійного 

органу державного регулювання енергетичною галуззю. Глибоко розумію 

виклики поставлені сьогодні перед енергетикою країни, поділяю цінності та 

потреби реформування та оновлення економічної моделі взаємодії держави та 

господарюючого сектору, забезпечення потреб та інтересів споживачів 

енергоресурсів, та інтересів суб’єктів господарювання енергетичних ринків. 

З урахуванням наявних особистих та ділових якостей, освітнього та 

професійного рівнів, багаторічного досвіду та професійних навиків у сфері 

енергетики, впевненості у спроможності ефективно виконувати відповідні 

службові обов’язки, прошу залучити мене до участі у конкурсі з добору 

кандидатів на посади членів Національної комісії, що здійснює державне 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. 

Я прагну, щоб мій професіоналізм, знання та брати на себе ініціативу, 

застосувати найкращий міжнародний (європейський) досвід було залучено на 

користь формування та побудови вільного від корупційних чинників чи впливу, 

незалежного, прогресивного державного інструменту з регулювання 

економічною     галуззю, ефективне функціонування якої     є     запорукою 

енергетичної незалежності та національної безпеки нашої України. 

Вважаю, що маю достатніх досвіду і компетенцій та можу здійснювати 

діяльність за наступними сферами регулювання:  

-   забезпечення діяльності НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної 

державної політики у сферах функціонування ринку електричної енергії, 

перероблення та захоронення побутових відходів, із стратегічного, 

поточного планування розвитку системи державного регулювання 

діяльності суб’єктів природних монополій; 

-  забезпечення діяльності НКРЕКП з узагальнення практики застосування 

законодавства з питань, що належать до компетенції НКРЕКП, та 

вдосконалення законодавства у сферах енергетики та комунальних 

послуг; 



-   забезпечення діяльності НКРЕКП з державного регулювання в частині 

ліцензування господарської діяльності у сферах електроенергетики, 

теплопостачання, централізованого водопостачання і водовідведення, 

перероблення та захоронення побутових відходів і у нафтогазовому 

комплексі, та здійснення контролю за додержанням ліцензіатами 

ліцензійних умов провадження господарської діяльності; 

-   забезпечення діяльності НКРЕКП у формуванні та реалізації єдиної 

державної політики у сферах електроенергетики та теплопостачання. 

Відповідно до вимог Розділу 3 Порядку та умов проведення відкритого 

конкурсного відбору на зайняття посади члена Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг до заяви про участь у конкурсі долучаю документи: 

 

1. резюме; 

2. згоду на проведення спеціальної перевірки; 

3. згоду на збір та обробку персональних даних; 

4. автобіографію; 

5. особовий листок з обліку кадрів; 

6. копію паспорта громадянина України; 7. копії документів про освіту: 

Диплом про вищу освіту Київського університету туризму, економіки і 

права, КВ №21584392 від 04.06.03р. 

Диплом Національної академії управління при Президентові України, КВ 

№46010664 від 28.02.2014р. 

Диплом Одеського національного політехнічного університету за 

спеціальністю «Атомна енергетика», С17 №128017 від 29.12.2017р.; 

Сертифікат і свідоцтво про підвищення кваліфікації Міжнародного 

інституту менеджменту (м. Київ); 

8. медичну довідку про проходження обов’язкових попереднього та періодичного 

психіатричних оглядів від 09.02.2018 №42493; 

9. сертифікат про проходження профілактичного наркологічного огляду від 

15.02.2018 серія 2РРС №009278; 

10.копія військового квитка; 

11.копії нагороджувальних грамот та листів за громадську діяльність на 6 арк.; 

Умови участі та проходження конкурсного відбору мені зрозумілі. 

16 лютого 2018 року 

О.В.Поліщук 


