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26 лютого 2018 року 

 

 

КОТКО В.Г. Розпочинаємо засідання Конкурсної комісії з добору 

кандидатів на посади членів НКРЕКП.   

В сьогоднішньому порядку денному в нас 3 питання: 

Перше. Внесення доповнень до всіх наших документів: Порядку та 

умов проведення відкритого конкурсу, до Регламенту і до Порядку 

оцінювання. 

Друге. Розкриття пакетів з документами, складання списків учасників 

конкурсу. 

Третє. Оголошення наступного конкурсу на майбутні дві вакантні 

посади.  

Значить,  пропозиція тут така: давайте ми перше питання розглянемо 

останнім – внесення доповнень до Порядку та умов проведення відкритого 

конкурсного відбору та до всіх наших документів. Маючи на увазі, тим 

більше, що всі ці зміни, які ми зараз будемо вносити до цих документів, вони 

будуть стосуватись вже наступного конкурсу. На цей конкурс 

розповсюджуватись не будуть. Немає заперечень, члени комісії? Немає.  

Значить, всі три питання, які ми оголосили, їх зараз розглядаємо, але в  

порядку такому, що починаємо з другого, третє і потім перше питання, яке в 

нас було, третім розглядаємо. Немає заперечень. 

Починаємо з розкриття пакетів з документами та складання списків 

учасників конкурсу. Готові? Людмило Олександрівно, вперед, поїхали. 
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ЗЕНЮК Л.О. Я дуже коротенько, щоб вашої уваги і часу не гаяти. До 

нас на сьогодні надійшло пакетів документів нарочним - 11, поштою – 35. Ви 

бачите, як активно люди поштою надсилають документи. Пакети, що 

надійшли до Конкурсної комісії НКРЕКП в термін, надійшли без порушень, 

цілісність пакетів теж не порушена, всі, як відповідають вимогам. Актів про 

порушення складено не було.  

Загальна кількість кандидатів, які виявили бажання взяти участь  у 

конкурсі та надіслали пакети документів у період, який у нас сказано в 

оголошенні з 10 січня 2018 року по 23 лютого 2018 року, 46. 

Ось коротка інформація. В нас всі ці пакети є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я можу додати до того, що пані Людмила сказала. 

Буквально півгодини ми отримали заяву від одного з кандидатів, його 

прізвище Сосновський, який повідомив, що він надіслав 19-го ще поштою, є 

підтвердження поштової квитанції. Це Харків. Два кандидати? Вибачте,  

Сосновський О.М. і Сосновський С.О.  

Є квитанції, але фізично ці пакети ще не дійшли до нас. Можливо, вони 

надійдуть сьогодні, пошта принесе. Тому ми це записуємо в протокол. Ми 

запишемо це в протоколі і зробимо додаткове відкриття цих двох пакетів, 

коли вони надійдуть, тому що квитанції, ще раз підкреслюю, є, копії 

квитанції є, а фізичного входження немає. Наш Регламент нам дозволяє 

приймати такі рішення, тому що є підтвердження, що до 19-го, як воно 

визначено умовами та правилами проведення конкурсу. 19-го відправка, 

фізично воно надійшло. Ми це передбачили, тому я прошу цих двох 

Сосновських, я не знаю, чи родичі, чи хто вони.    

 

КОТКО В.Г.  А розкриття пакетів? Як ми тоді?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ми додаткове засідання повинні будемо провести.  
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КОТКО В.Г.  Я думаю, що не нове, а давайте ми… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Продовження. Просто у нас буде відкритий протокол. 

Відкритий протокол буде.  

 

КОТКО В.Г.  Продовжуємо. Коли надійдуть ще ці два пакети, ми 

продовжимо це засідання (може, це буде завтра, може, через день) і 

відкриємо ці два пакети. Немає заперечень, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Так. Ні, немає.  

 

КОТКО В.Г.  Все. Діємо далі.   

 

ГОЛІКОВА С.В.  Тоді ми починаємо. Процедура у нас буде така. Пані 

Людмило, по алфавітному порядку ми починаємо. Вони в нас уже 

розсортовані. І будуть відкриватися. Ми перевіряємо, головне зараз, що ми 

повинні перевірити: ми перевіряємо освіту, наявність документів відповідно 

до закону. Я думаю, що у членів комісії це є, що повинно бути в цих пакетах. 

От перелік документів, які нам потрібно. Я просто оголошую, що там 

повинно бути: заява про участь у конкурсі, резюме в довільній формі, заява 

про надання згоди на проведення спеціальної перевірки, що ми робили в 

нашому Регламенті, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, копія 

паспорта, копія документа про освіту, вчені звання та  наукові ступені, 

медична довідка, копія військового квитка, у кого це може бути, декларація 

особи за 2017 рік і інша інформація, якщо вона там буде. 

От це. 

 

КОТКО В.Г.  Так що 10 обов'язкових і, можливо, 11-й.  
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ЗЕНЮК Л.О.  9.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 9 обов'язкових. Ну там військовий квиток – це ж 

таке…   

 

КОТКО В.Г.  Ну все. Тоді поїхали.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Тому ми починаємо. Комісія працює. Перший 

відкривається. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Перший пакет відкривається.  

Антонова Олена Олександрівна.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Антонова Олена Олександрівна. 

Опис вкладення?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Опис вкладення є.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Заява? Мотиваційний лист? Є. Так, автобіографія. Чи 

резюме? Згода на проведення перевірки? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Додаток один, додаток два. 

 

КОТКО В.Г. А оце коли ми будемо заповнювати? 

 

ГОЛІКОВА С.В.   А ви отримаєте це. І кожен так по кругу буде. 
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КОТКО В.Г.  Тоді дивитися? А може, ми відразу будемо дивитися і 

оголошувати місце роботи і місце проживання? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ми зараз перевіряємо на наявність.  

 

КОТКО В.Г.  Щоб нам двічі не робити роботу.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Зараз, так. Олена 1979 року народження.  

 

КОТКО В.Г.  1979.  

 

ГОЛІКОВА С.В.   Місце проживання – Київ.  

 

КОТКО В.Г.  Київ?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Київ. 

 

КОТКО В.Г.  Освіта, що там у неї? Дійдемо до освіти. 

 

ЗЕНЮК Л.О. З липня 2012 року почала працювати в групі ДТЕК на 

посаді менеджера департаменту з регуляторних питань.  

 

КОТКО В.Г.  З 2012? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Освіта вища економічна.  

 

КОТКО В.Г.  Економіст, так? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.  
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ГОЛІКОВА С.В. Стаж роботи в неї? Працює з 1997 року.  

 

КОТКО В.Г. Стаж роботи з 1997-го. Це що, 20 років?   

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну взагалі написано: червень 1997-го інвестиційна 

компанія "ІНЕКА".  

 

КОТКО В.Г. Значить, 20 років – загальний стаж. В тому числі на 

керівних посадах? 

 

ЗЕНЮК Л.О. На керівних посадах – менеджер департаменту з 

регуляторних питань з 2012 року. Майже 6 років має стаж на керівних 

посадах.  

 

КОТКО В.Г. А менеджер з питань регулювання – це керівна посада у 

нас?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Менеджер департаменту, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, вона була там ще директором департаменту з 

регуляторних питань ВС України з 2004 по 2012 рік.  

 

КОТКО В.Г. З 2004 по 2012 рік?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

 

КОТКО В.Г. Тобто 8 років. 
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ГОЛІКОВА С.В. 8 років - директор департаменту з регуляторних 

питань, член правління.  

 

КОТКО В.Г. 8 років керівної роботи. Це нормально, зрозуміло, тому 

що менеджер – це таке, не зовсім зрозуміло, що це таке, треба було б 

виясняти. Значить, зараз менеджер, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Діюча посада – це менеджер департаменту з 

питань регуляторної політики ДТЕК.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Копія паспорта і копія дипломів, сертифікати там різні. 

Тепер довідка.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Довідка є.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, довідка медична є. Всі є довідки. Декларація є. Всі 

документи є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Досвід розробки нормативно-правових актів. Ну, тут 

щодо побажань її особистих, я думаю, це трошки пізніше, тут треба читати.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Ну, я так розумію, раз вона в компанії працювала в 

електроенергетичній, то електроенергетика.  

 

ГОЛІКОВА С.В.. Ну, це треба почитати, подивитись. 

 

КОТКО В.Г. Ну, в АЕС працювала 12 років, зараз в ДТЕК, то ясно, що 

вона працює в електроенергетиці.  
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ГОЛІКОВА С.В. Флешка там є?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Флешка є, все є.  

 

КОТКО В.Г. Є, так?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Першу закінчили, так?            

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

Тепер наступна. Наступний у нас Батечко Сергій Григорович, 

проживає в місті Запоріжжя. 

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Якщо ви хочете подивитись, документи Антонової.    

    

КОТКО В.Г. Поки що не будемо дивитись. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Добре.  

Тепер дивимося його опис документів. Так, заява є.  Резюме.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Батечко Сергій Григорович, 1982 року народження, 

місто Запоріжжя. 

 

КОТКО В.Г. Так, Запоріжжя. А працює? 
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ЗЕНЮК Л.О. На сьогодні працює керівником департаменту з 

технічного переоснащення та модернізації Дирекції з генерації електроенергії 

товариство "ДТЕК Енерго". 

 

КОТКО В.Г.  А що таке "ДТЕК Енерго"? Це що таке, не зрозумів. Це ж 

не "Запоріжжя обленерго"? 

Ну добре, будемо розбиратись. Це ж не "Запоріжжя обленерго"?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, на писано, ТОВ "ДТЕК Енерго". 

 

КОТКО В.Г.   І він хто? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Керівником департаменту з технічного 

переоснащення та модернізації Дирекції з генерації електроенергії з 2013 

року. За сумісництвом директор СП "Львівенергоспецремонт"   ПАТ "ДТЕК 

Західенерго". 

 

КОТКО В.Г.   Добре. Будемо потім розбиратися більш детально. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Начальник відділу. Тобто можна сказати його. 

 

КОТКО В.Г.   Спеціалізація яка? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз. Запорізький  національний технічний 

університет, "Електротехнічні системи електроспоживання", Запорізький 

технічний факультет. 

 

КОТКО В.Г.  Значить технічне. 
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ГОЛІКОВА С.В. Так. Технічна і фінансова ще в нього. 

 

КОТКО В.Г.  Технічна і фінансова освіта. А фінансова яка? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Запорізький національний технічний університет, 

факультет післядипломної освіти, спеціальність  "Фінанси". 

 

КОТКО В.Г.  І те, і те вища освіта? Зрозуміло. Повноцінна вища освіта. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. І Національний  університет "Києво-Могилянська 

академія", ступінь МБА (ред. Магістр Бізнес-Адміністрування) "Енергія 

знань".  

 

КОТКО В.Г. Добре. Дві повноцінні вищі освіти. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Працює з 2005 року. 

 

КОТКО В.Г.  З 2005, це 12 років, так? В тому числі на керівних 

посадах? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник начальника відділу, начальник сектора. 

Можна сказати, що начальник сектора центрального відділу, заступник з 

2009 року. 

 

ЗЕНЮК Л.О. На керівних посадах 9 років. 

 

КОТКО В.Г.   8. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 8 років. 
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КОТКО В.Г. 8, перше.  А оці 12 років – це все в сфері? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він же з 2009-го, зараз 2018-й. Уже 9 років. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2009 року "Дніпроенерго", інженер сектору 

фінансування, планування, звітності.  

 

КОТКО В.Г.  "Дніпроенерго", це генерації? Значить 12 років всі в сфері 

енергетики?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Всі в сфері енергетики. 

 

КОТКО В.Г.  Добре, поїхали далі. Тому що нам же не загальний стаж, 

нам треба, щоб тут 5 років було. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Далі ми перевіряємо згода на проведення 

спецперевірки. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Є. Перевіряйте. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Автобіографія є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Автобіографія є. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Особовий листок. 
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ГОЛІКОВА С.В. Листок з обліку кадрів. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Теж є. Копія паспорта. Копія документів про освіту. 

Дипломи – він розвернуту надав інформацію. Медична є, довідка є. Копія 

військового квитка. Декларація є. Ще почесні грамоти і сертифікати. Крім 

того, ще людина додала свою копію трудової книжки. 

 

КОТКО В.Г. А що там за почесні грамоти, сертифікати? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Курси, тренінги якісь. Свідоцтва підвищення 

кваліфікації, кілька там різних. Сертифікати, тренінги. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Зрозуміло. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А грамоти тут теж. Свідоцтва. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Почесна грамота. 

 

КОТКО В.Г. Від кого? 

 

ЗЕНЮК Л.О. От навіть "пройшов атестацію інженерів технічного 

нагляду". 

 

ГОЛІКОВА С.В. Запорізька міська рада нагороджує. 

 

КОТКО В.Г. А пройшов що? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Пройшов професійну атестацію інженерів технічного 

нагляду. 
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КОТКО В.Г. Зрозуміло. Добре. 

Поїхали далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Хвилинку, тоді заносимо до протоколу, що Батечко 

Сергій Григорович допущений до конкурсу.  

 

КОТКО В.Г. Документи є? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, документи всі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Допускається до конкурсу. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Богданов Руслан Кябірович. Проживає у місті 

Києві. 

 

КОТКО В.Г. А тут у вас в дужках що? Це номер, який він подав? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це реєстраційний.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Це наш. Тепер перевіряємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява до участі у конкурсі є з підписом. Резюме в 

довільній формі: Богданов Руслан Кябірович 1976 року народження, місце 

проживання – Київ. 

 

ЗЕНЮК Л.О. І тут написано, що він має (ось можна прочитати) 20-

річний досвід роботи в сфері енергетики, на керівних посадах – 14 років. 
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ГОЛІКОВА С.В. Зараз ми перевіримо. Кваліфікація – юрист, 

правознавство. Вища освіта. 

 

КОТКО В.Г. А на яких же керівних посадах він працював? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Місце роботи його зараз – товариство з обмеженою 

відповідальністю Save World Technologies of Ukraine. Загальний стаж роботи. 

 

КОТКО В.Г.  Стоп-стоп! Ще раз.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Товариство, з 2017 року він працює до наступного 

часу… 

 

КОТКО В.Г.  Це він учора почав працювати. А де раніше працював? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  До цього – керівник департаменту із взаємодії із 

профспілковими організаціями дирекції з видобутку вугілля "ДТЕК Енерго".  

 

КОТКО В.Г.  Ясно.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  З 2014 року по 2017 рік працював. До того працював 

– помічник генерального директора з правових питань "Ровенькиантрацит". 

Один рік.  

 

КОТКО В.Г.  Це не ДТЕК, "Ровенькиантрацит"? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  ДТЕК "Ровенькиантрацит". Так. Керівник 

департаменту взаємодії з профспілковими організаціями, регіональними 

властями дирекції з видобутку вугілля "ДТЕК Енерго". В 2005-му році 
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працював "Вугілля України", начальник відділу з позовної юридичної 

роботи. І з 2005 по 2011 рік – помічник генерального директора з правових 

питань. 

 

КОТКО В.Г. Значить, ми можемо казати, що у нього спеціалізація 

юридична.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Юридична, так. Більшість – стаж в Луганській 

області, "Ровенькиантрацит".  

 

КОТКО В.Г.  Юридична освіта і працював, в основному, у сфері цій.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, більше вугілля. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Вугільна галузь.  

 

КОТКО В.Г.  Вугільна галузь, в основному, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Всього 20 років. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  І керівних – 14.  

 

КОТКО В.Г.  20 років, 14 – керівних. А діюча посада яка? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Директор товариства з обмеженою відповідальністю Save 

World Technologies of Ukraine. 

 

КОТКО В.Г.  Директор товариства.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так. 

 

КОТКО В.Г.  А на чому воно спеціалізується це товариство, невідомо?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Невідомо. 

 

КОТКО В.Г.  Юридична це фірма? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Поки що ми тут не бачимо. Це треба вивчати його 

документи. 

 

КОТКО В.Г.  Добре.  

Поїхали далі.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз дивимося. Згода на проведення перевірки. Є. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Згода є. Збір обробки інформації – є. Копія паспорта 

є. Автобіографія є. Особовий листок є. Сертифікати, дипломи тут є, копії. 

Спеціаліст. Донбаський гірничо-металургійний інститут – правознавство. 

Спеціаліст. Так, сертифікат. Посвідчення. Диплом спеціаліста – це ж вища 

освіта? Так-так. Декларація.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ось і все. Всі документи, які вимагаються. 

 

КОТКО В.Г.  Все. Прийнято. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. Богданов Руслан Кябірович. Приймається. 
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ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Борисенко Андрій Володимирович. Він теж 

проживає у місті Києві. Ось флешка, будь ласка.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява Борисенка про участь у конкурсі. Резюме. 

Народився у 1971 році. Стаж роботи на посаді, він зараз працює… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Загальний стаж роботи – 28 років, стаж роботи на 

керівних посадах – 14 років. 

 

КОТКО В.Г. І де він працює зараз? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз скажу. Працює: член наглядової ради 

"Запоріжжяобленерго", професор, викладав лекції за курсом "Економіка 

енергетики" в Університеті прикладних наук, з 2015 року заступник 

генерального директора з питань перспективного розвитку та 

енергозберігаючих технологій "Укренергоконсалтінг". Був генеральним 

директором "Запоріжжяобленерго" з 2014 по 2015 рік – майже рік. 

 

КОТКО В.Г. І він же член наглядової ради "Запоріжжяобленерго". 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

Освіта у нього… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Київський політехнічний інститут. Теплоенергетик. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта – теплоенергетика. 

 

КОТКО В.Г. Значить, технічна. 
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ЗЕНЮК Л.О. Так, технічна. 

 

КОТКО В.Г. І зараз він хто? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора "Укренергоконсалтінг". А до 

цього був генеральним директором "Запоріжжяобленерго". 

Далі. Резюме. Згода на обробку є. Автобіографія написана власноруч. 

Особовий листок з обліку кадрів є. Копії паспорту є. Документи про освіту – 

диплом, доктор наук з технічних наук, до речі. Довідки медичні є. 

 

КОТКО В.Г. Значить, що ми пишемо? Електроенергетик? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він теплоенергетик. Київський політехнічний інститут 

закінчив. 

 

КОТКО В.Г. Це за освітою. А працював в електроенергетичній сфері. 

 

КОТКО В.Г. Значить, електроенергетика. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Військовий квиток є, декларація є, рекомендації. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це додатково. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Подяка Міністерства енергетики, міністр Ставицький 

підписав, Почесна грамота від Юрія Продана, Міністерство енергетики і ще 

сертифікати. 

 

КОТКО В.Г. Сертифікати про що? 
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ГОЛІКОВА С.В. Сертифікати про тренінги, навчання. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Приймається. Борисенко Андрій Володимирович. 

Наступний. Венцель Ігор Едвардович. Проживає в місті Києві. Тепер 

дивимось ці документи.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, заява є. Ігор Едвардович,  1978 рік народження, 

освіта вища юридична. Проживає в Києві. Освіта – Донецький університет, 

державний університет, економіко-правовий факультет, менеджмент 

зовнішньоекономічної діяльності,  Донецька державна академія управління і 

є там підвищення кваліфікації – Міжнародна академія фінансів і таке інше. 

 

КОТКО В.Г. Значить, юрист і економіст.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, юридичний і економічний. 

Досвід роботи. Зараз працює ДТЕК "Енерго", керівник Департаменту з 

правового забезпечення генерації електроенергії, заступник директора з 

розвитку та сервісів. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Досвід роботи – 21 рік. Загальний досвід з третього 

місяця 1997 року.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Керівник був ДТЕК "Крименерго", директор з 

правового забезпечення "Західенерго", директор з правових питань 

"Східенерго", керівник. 

 

КОТКО В.Г. З якого року? 
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ЗЕНЮК Л.О. З 2008 року керівник. 10 років. 

 

КОТКО В.Г. Значить, юрист. В нього юридичний напрямок. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Юридичний і економічний. 

 

КОТКО В.Г. Більше юридичний.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А стаж роботи? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Стаж роботи в нього 21 рік. У березні  цього року 21 рік. 

 

КОТКО В.Г. Заступник керівника департаменту? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз керівник департаменту. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Згода є,  на обробку персональних є. Автобіографія є, 

особовий лист є. Копії паспорта, диплома, свідоцтво є, підвищення 

кваліфікації є. Довідки медичні.  Військовий. Декларація. Трудова книжка. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Копії. Так. Все. Всі документи є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Венцель Ігор Едвардович приймається. Допускається. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Тепер наступний – це Гаврилюк Олена Володимирівна. 
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ГОЛІКОВА С.В. Заява. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Це ще досилались медична довідка про стан здоров'я, 

ось. Це воно все разом. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте разом тоді. І флешку. 

 

КОТКО В.Г. Хто відкрив… Психоневролог?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Психоневрологічний диспансер… 

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява про участь. 

 

КОТКО В.Г.  Там все в порядку, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Заява є. Це у нас що? Резюме.  

Стаж роботи. Досвід роботи 29 років. Рік народження 1966, Київ, освіта 

"Інженер-теплотехнік" і "Економіст-правознавець". Тобто і енергетична і 

юридична. "Інженер-теплотехнік" Київський технологічний інститут 

харчової промисловості, 1988. І міжгалузева післядипломної освіти  

"Економіст-правознавець". 

Стаж роботи 29 років. 13 років на державній службі, 10 років на 

керівних посадах.  

 

КОТКО В.Г. Скільки років керівні посади? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Більше 10 років керівні посади. І державна служба. 
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З 2014 року  ДП НАК "Енергоатом", заступник директора дирекції  і 

радник президента компанії. Тобто енергетика і правознавство. 

 

КОТКО В.Г.   А зараз вона заступник директора? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора дирекції. 

 

КОТКО В.Г.  А з яких питань дирекція?   

 

ГОЛІКОВА С.В. Тут не написано. І радник президента. Можливо там 

всередині. 

 

КОТКО В.Г.  Невідомо. Радник президента? Скоріше за все юридичний 

напрямок, я  так думаю.  Я думаю, що юридичний все-таки. Треба буде це 

уточнити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це уточнення, бо є і енергетика і є право. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Зараз подивимося. Може, є. 

 

КОТКО В.Г. Ну, освіта та і там, а працювала (я бачу) в основному в 

юридичних питаннях. Треба в неї вияснити, де вона працювала. А в 

міністерстві ким вона працювала? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Комунального господарства. Зараз я подивлюся. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Міністерство з питань житлово-комунального 

господарства, заступником міністра була і директором департаменту 

державного регулювання. 
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ГОЛІКОВА С.В. Тобто це комунальний сектор. 

 

КОТКО В.Г. Досвід: юридичний, комунальний. 

Скільки там років пропрацювала? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Там працювала 2 роки. Членом НКРЕ була 3 роки. 

 

КОТКО В.Г. Мабуть, на керівних посадах була не 10 років. Ще ж тут 

міністерство добавити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Міністерство юстиції. Працювала в секретаріаті 

Кабінету Міністрів  2 роки. 

 

КОТКО В.Г. У НКРЕ вона юридичні питання вела, а в комунальному – 

не зрозуміло, що там. Теж, мабуть, юридичні. 

Добре. Потім більш детально будемо розбиратися. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Згода є, автобіографія є, особовий листок є, паспорт, 

копії дипломів є. Довідки… А це ж медична, просто там щось іще  

додавалось. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Довідки, просто на заміну ці довідки, ось вони. Вони дані 

на заміну, тому що тут сертифікат, а тут просто довідка. Вони вчасно 

прийшли. І вона написала заяву з цього приводу, щоб долучити, що ніякі не 

порушуються терміни. Вона написала, що було подано 19 лютого  медичну 

довідку про стан здоров'я особи, яка претендує на заняття посади, пов'язаної 

з виконанням функції держави на заміну сертифікатів. Тобто вона ще довідку 

дала. 
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КОТКО В.Г. Яку? Я не розумію. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це ще медична довідка про стан здоров'я. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ще додатково про стан здоров'я медичну довідку. 

 

КОТКО В.Г. А перша де? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Є в неї сертифікати, які вимоги законодавства: 

психоневрологічного, наркологічного закладів. І крім того, ще додала 

медичну довідку про стан здоров'я особи, яка претендує на зайняття посади, 

пов'язаної з виконанням функції держави або місцевого самоврядування. 

Довідок більше, ніж достатньо. 

 

КОТКО В.Г. Секундочку. Раніше така довідка видавалася, а зараз ніби 

вона не видається. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз видається теж. 

 

КОТКО В.Г. А ми саме цю і вимагали. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ми вимагали… У нас написано: медичну довідку про 

стан здоров'я за формою, підтвердженою центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує і реалізує державну політику у сфері охорони здоров'я, 

щодо перебування особи на обліку у психоневрологічних, наркологічних 

закладах охорони здоров'я. 
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КОТКО В.Г. Ну, я знаю, що оця медична довідка щодо цих державних 

посад, її ніби зараз ліквідували. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми бачимо – вона є. 

Тобто це Гаврилюк. Документи відповідають вимогам? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, всі документи відповідають вимогам, тому… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Приймається з запасом. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Глущенко Ігор Миколайович. Він проживає в 

Херсонській області, село Великі Копані. Ось флешка, будь ласка. Заява. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява є Глущенка Ігоря Миколайовича, заява 

підписана. Народження - 1962 рік. Освіта - Донецький політехнічний 

інститут, енергетичний факультет, спеціальність "Електричні станції". 

 

КОТКО В.Г.   Технічна електроенергетика, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. З 2012 року тимчасово не працює. До цього 

працював: з 2007 по 2012 рік був народним депутатом, член Комітету з 

питань ПЕК. 2006-2007 рік був президентом "НАК "Енергетична компанія 

України". НАК ЕКУ. 

 

КОТКО В.Г. Це перед депутатством остання робота?   

 

ГОЛІКОВА С.В. Остання робота була. Президент НАК ЕКУ. 5 років 

був генеральним директором "Східенерго", до цього "Техрем-Поставка", 
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"Донбасенерго", Зуєвська ТЕЦ з "Донбасенерго". Можна сказати, що з 1992 

року на керівних посадах до 2012 року. 

 

КОТКО В.Г. Це скільки років, 25? А загальний стаж більше? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, 25. Звичайно, загальний стаж з 1983 року. 

 

КОТКО В.Г. Це 34. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Не працює. Згода є одна, друга. Автобіографія є. 

Особовий листок є. Копія паспорта, копія диплома. "Інженер-електрик". 

Копії довідок медичних. Копія військового квитка. Декларація. Є все. 

Глущенко Ігор Миколайович допускається. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, наступний. Зараз.  

 

КОТКО В.Г.  Гондар Олександр Олексійович.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Гондар Олександр Олексійович.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, флешка, щоб вона не загубилася. Так, будь ласка, 

флешка.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Гондар, звідки він? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Дніпро. Місто Дніпро.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, є заява. Допуск до конкурсу, участь у конкурсі – 

є. Його тут лист. Гондар Олександр Олексійович, 1971 року народження, 
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місто Дніпро. Освіта вища – Національна металургійна академія України за 

спеціальністю "обробка металів тиском", інженер-металург. Український 

державний хіміко-технологічний університет, спеціальність "Економіка 

підприємства та підприємництво". І Дніпропетровський національний 

університет, магістр державної служби. Тобто в нього "Економіка 

підприємства", технічно-економічна освіта.  

 

КОТКО В.Г.  І управління.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Нам не підходить управління. Технічно-економічна.  

 

КОТКО В.Г.  Технічна – металург. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, останнє місце, я думаю, що це працював, 2016 

рік.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тут ще написано, що теперішній роботодавець його 

Денисенко. Це  Новокодацька районна рада, міста Дніпро рада… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ну, в біографії тут поки що ми бачимо… 

 

ЗЕНЮК Л.О. А, це ні, це його рекомендації. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Рекомендації. Зараз дивимося це. Останнє, що він тут 

написав. Може, біографію подивитись? Особовий листок. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це особовий листок. Досвід роботи. Було Державне 

агентство з енергоефективності. 
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КОТКО В.Г.  Які роки? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2001 по 2006. 

 

КОТКО В.Г.  В якості?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В якості державного інспектора і головного спеціаліста з 

енергозбереження.  

 

КОТКО В.Г. Зараз де працює? 

 

ГОЛІКОВА С.В. І тут 2016 рік – останнє місце роботи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Значить, з жовтня 2016 року по теперішній час він 

працює радником голови з питань енергетики, житлово-комунального 

господарства та енергозбереження Новокодацької районної ради у місті 

Дніпро. Новокодацька. 

 

КОТКО В.Г. Значить, радник райради. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Радник голови з питань енергетики, житлово-

комунального господарства, енергозбереження.  

 

КОТКО В.Г. А працював ще?.. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А працював ще в держенергоефективності… 

 

КОТКО В.Г. Це в центральному апараті?  
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ЗЕНЮК Л.О. Так, в центральному апараті. Це з 2001 року. У нього 

досвід роботи йде з 2001 року.  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2001-го?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Те, що я бачу, з 2001-го. Отут я бачу: от "досвід роботи" – 

2001-й. А тут що? Студентом ще був, студентом. Ось, головний спеціаліст. 

Інженер ще теж був служби підготовки ДПС У нього просто ще був інший 

досвід, не в енергетиці. В енергетиці з 2001 року (досвід роботи в 

енергетиці). 

  

КОТКО В.Г. З 2001 року – це 16 років. А керівництво? Щось я не бачу 

керівних посад. Держінспектор – це не керівник, радник – не керівник. Де він 

керівник?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Він працював заступником начальника управління з 

енергозбереження міської ради з 2006-го по 2014 рік. Тому у нього 8 років є 

досвіду на керівних посадах.  

 

КОТКО В.Г. Так куди ми його відносимо? В електроенергетику?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну він житлово-комунальне господарство теж добре знає. 

Економіка підприємств. Тут написано: й енергетика… 

 

КОТКО В.Г. Ну, енергетика… Все ж, більше ЖКГ.  

 

ГОЛІКОВА С.В.. Так, паспорт, довідки є, диплом є, медичні довідки є, 

військовий є. Декларація?  
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ЗЕНЮК Л.О. Е-декларацію він, видно, раніше заповнив, тому що за 

2017 рік він досилав. Це була за 2016-й. Встиг ще.  

 

КОТКО В.Г. Значить, теж з запасом дав документи.  

 

ГОЛІКОВА С.В.. І тут ще є рекомендації. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Рекомендація, хто може дати йому рекомендації ще 

навіть. І сертифікати – всього достатньо. 

 

КОТКО В.Г. А рекомендації від кого?  

 

ГОЛІКОВА С.В.. Рекомендаційний лист – Сватівська міська рада, 

наприклад. 

 

КОТКО В.Г. Добре, далі поїхали. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так що  Гондар Олександр Олексійович допускається до 

участі в конкурсі. Є супровідний лист, є всі документи.   

Наступний. Горкуценко Костянтин Олександрович, який проживає в 

Київській області. Ось флешка. 

 

КОТКО В.Г. Київська область. Яке місто, село? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він проживає в Київській області, Фастівський район, 

смт. Борова.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява є, підписана. 1976 року народження, закінчив 

Київський державний торгівельно-економічний університет, економіст з 
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обліку та аудиту і Національна академія державного управління, магістр 

державного управління, тобто в нього економічна освіта.  

Працює з 2017 року по теперішній час у фірмі "ТЕХНОВА", заступник   

генерального директора з розвитку. З 2011 по 2016 рік працював заступником 

генерального директора "Укртеплоенерго". У 2008 році працював в 

"Енергоатомі" радником віце-президента по фінансам. З 2006 по 2008 роки 

радник директора ДП "Енергоринок", "Дніпроенерго" заступник директора 

виробництва в регіонах. З 2001 по 2005 рік – Національна комісія, начальник 

відділу в секторі економіки і далі ще там є. 

 

КОТКО В.Г. Скільки загальний стаж? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Загальний стаж з 1995 року.  

 

КОТКО В.Г. 22 роки. Він в енергетиці весь час працював. 

 

ГОЛІКОВА С.В. В енергетиці з 2001 року. 

 

КОТКО В.Г. В енергетиці 16 років, в тому числі на керівних посадах 5 

років, 10. Заступник  директора перший працював з  якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2006 року. 

 

КОТКО В.Г. Значить, 11 років. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ще був 5 років заступником генерального директора з 

розвитку в "Укртеплоенерго". 

 

КОТКО В.Г. З якого року? 
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ЗЕНЮК Л.О. З 2011 по 2016 роки. І ще зараз заступник генерального 

директора. 

 

КОТКО В.Г. Добре, 10 років. Поїхали далі. Значить, 

електроенергетика? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Економіка і електроенергетика. 

 

КОТКО В.Г. Він за фахом економіст, але працював 

електроенергетиком і комунальним… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну, чому? Ще він працював: підприємство з 

транспортування реалізації електричної енергії, зам.директора з виробництва. 

 

КОТКО В.Г. Це все електроенергетика. В основному "Технонова" – це 

ТЕС, тобто електроенергетика. 

 

ГОЛІКОВА С.В. І працював 4 роки. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Виробництво теплової та електричної енергенії. 

 

КОТКО В.Г. Вважайте електроенергетика, тому що кожна ТЕС теж 

тепло виробляє. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Згода є. Автобіографія є. Особовий листок є. Копія 

паспорта. Документ про освіту: копія диплома. Копії медичної довідки. 

Декларація за 2017 рік є. Все, прийнято. Горкуценко Костянтин 

Олександрович – допущений. 
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Далі. Григор'єв Дмитро Іванович. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Проживає у місті Києві. Ось, будь ласка, флешка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Григор'єв Дмитро Іванович  1969 року народження. 

Освіта вища: Донбаська національна академія будівництва та архітектури, 

спеціальність "водопостачання та водовідведення"; Києво-Могилянська 

академія, бізнес-школа, магістр бізнес-адміністрування. 

 

КОТКО В.Г. А магістр бізнес-адміністрування це що, у нас не 

проходить? Технічне у нього є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Донецький політехнічний інститут, кваліфікація 

"гірничий інженер електрик". 

 

КОТКО В.Г. Є технічна, одним словом, і управління є. 

Сфера, в якій він працював? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз він є: 1 рік, ДТЕК "Енерго" – радник, менеджер 

офісу виконавчого директора. 2016-2017 роки – Асоціація операторів 

розподільчих електричних мереж, керівник нових проектів та програм.  

2015-2016 – ТОВ "Центр досліджень "Енергетика та політика", 

заступник генерального директора. 

2011-2014 роки – член комісії НКРЕКП. 

 

КОТКО В.Г. Скільки років? 

 

ЗЕНЮК Л.О. 3 роки і 2 місяці був членом. 
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КОТКО В.Г. Значить, комунальна сфера. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Загальний стаж…  

 

КОТКО В.Г. "ДТЕК Енерго", так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тут написано "ДТЕК Енерго", загальний стаж.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А починав з 1992 року. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Починав з 1992 року, там було "Донецькобленерго" 

провідний інженер, "Артемвугілля" шахта. "Сервіс-Інвест". 

 

КОТКО В.Г. З якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 1992-го. 

 

КОТКО В.Г. Це загальна. Це все електроенергетика? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Там все… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це все в енергетиці стаж з 1992 року. 

 

КОТКО В.Г. Це скільки років? 25 років. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Так. 25 років. 
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КОТКО В.Г. І керівних там скільки набереться? Тут 3 в комісії. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Був генеральний директор "Вода Донбасу" один рік. 

Директор "Енергозбуту". 

 

ЗЕНЮК Л.О.  В керівних у нього з 2010 року. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2006. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  А з 2006? Так. З 2006-го керівні посади. 

 

КОТКО В.Г.   Тобто 11 років. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Майже 12. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тут є згода на проведення, згода на обробку 

персональних даних. Автобіографія. Особовий листок. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є особовий листок. Трудова книжка навіть. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Навіть, так. Копія паспорта. Копія документів про освіту 

є. Медичні довідки. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Декларація є. Військовий є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є. 
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ЗЕНЮК Л.О.  Всі документи є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2017 рік. Ще там подяки і Прем'єр-міністра, від Юлії 

Тимошенко.   

 

ЗЕНЮК Л.О.  І не тільки, директору від міністра Бойка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Громадська спілка. Тут є ще деякі нагородження. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  "Відмінник енергетики". Рекомендаційний навіть лист є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Добре.  

Приймається. Григор'єв Дмитро Іванович допускається.  

 

ЗЕНЮК Л.О.  До участі у конкурсі. Так. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Шановні члени комісії, ми за годину пройшли  10 

людей. Можна 3 хвилинку перерву зробити. 3 хвилини перерви я прошу. 

Оголошується перерва 5 хвилин. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

КОТКО В.Г.  Ми пропрацювали більше години, змогли опрацювати 

десь 10 тільки кандидатів. 

Пропозиція моя наступна, я, власне кажучи, уже це  і обговорив з 

членами комісії. Ми зараз приймаємо тільки документи за повнотою, перше, і 

звертаємо увагу: є 5 років стажу і 5... І що нам? І освіта, щоб була. Більше 

нам нічого. Решта повнота. 
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 Форму цю ми змінимо, розширимо, щоб вона була більш 

інформативна: прізвище отак, де він працював - більше зробимо. І це нам 

технічну роботу виконають і надрукують один раз на всіх, щоб у нас у всіх 

була інформативна інформація.  

А зараз ми просто приймаємо документи згідно до закону, щоб все 

було. Щоб були якраз ті параметри,  які вимагає закон і наша влада. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми так і робимо. Більше нічого не робимо. 

 

КОТКО В.Г. Ні. Рік народження не потрібний, пропускаємо. Де він там 

працював – пропускаємо. Нам тільки те, що вимагає закон.   

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми перевіряємо зараз наявність його стажу, наявність 

його освіти. 

 

КОТКО В.Г. Так, так.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Для цього ми говоримо, де він працює зараз.  

 

КОТКО В.Г. Світлано, мова йде про те, щоб прискорити максимально.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я спробую це скоротити, але основні вимоги… 

 

КОТКО В.Г. Ну, що закон вимагає, ви повинні перевірити. А потім для 

себе зробимо технічну роботу.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Все одно 10 людей за годину ми максимум пропускаємо.  
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КОТКО В.Г. Ні, ні, це ми зробили 10. Зараз я думаю, треба, щоб було 

15-20. Інакше нам тоді сьогодні до шести вечора працювати.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Розглядаються документи Давиденка Сергія 

Миколайовича, який проживає в Запорізькій області, село Сонячне.  

 

КОТКО В.Г. Ну, це не треба. Просто Давиденко. Документи є всі? Є 

освіта?  

  

ГОЛІКОВА С.В. Василю Григоровичу, ми перевіряємо стаж, наявність 

стажу, освіти… 

 

КОТКО В.Г. І все.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І допуск.  

Давиденко. Заява його є, 1973 року народження, освіта вища 

(Запорізький державний технічний університет): електричні апарати, 

інженер-електромеханік. І Запорізька державна академія, менеджмент 

підприємств.  

 

КОТКО В.Г. Технічна, значить. Менеджмент – не відомо, що це таке.       

 

ГОЛІКОВА С.В. Стаж його? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Стаж з 1995 року (досвід роботи в енергетичній сфері). 

 

КОТКО В.Г. Стаж є, поїхали далі.  
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ЗЕНЮК Л.О. Стаж на керівних посадах теж досить великий: з 1999 

року на керівних посадах. Все. Є. 

 

КОТКО В.Г. Все, задовольняє. Ну, все тоді.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз, хвилинку. Це "Запоріжжяобленерго" зараз.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Згода на проведення спеціальної перевірки є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Згода є, автобіографія є, особовий листок є, паспорт, 

копія є, копія диплому, довідка медична, військовий квиток, декларація 2017 

рік і ще рекомендаційний лист "Запоріжжяобленерго". Енергетика.  

Давиденко Сергій Миколайович приймається, до конкурсу 

допускається.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний конкурсант – Джуринська Інна 

Володимирівна.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта?  

 

ЗЕНЮК Л.О. 25 років юридичної практики.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 25, добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. З 1999 року юридичні послуги в енергетиці.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Одеський державний університет імені Мечникова, 

юрист. Центр енергетики права й політики (магістр з права, енергетики та 
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політики). "Флетчера школа", Університет міжнародних відносин. Ну, тобто 

є юридична освіта.  

     

ЗЕНЮК Л.О. Тепер дивимося керівні посади.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Трудова діяльність. Загальний – з 1983 року. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В Києві, так, проживає? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  В Києві. Ой, ні. Студент, Одеський університет. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ні, то адреса. В Києві проживає. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Директор юридичної компанії "ЮРІКОН" з 1993 по 

1999 рік, Одеса.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тобто 5 років стажу на керівних посадах є. Так.  

 

КОТКО В.Г.  Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Директор юридичної компанії.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз товариство System Power Engineering, заступник 

директора з юридичних питань з 2015 року.  

 

КОТКО В.Г.  А нам треба, щоб 5 років було якраз в електроенергетиці, 

газі чи комунальному, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. 
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КОТКО В.Г.  Є. Є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Представництво Луганського енергетичного 

об'єднання, заступник директора представництва. Працював рік.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. Добре. Проходить. Значить, юрист, 

електроенергетика.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Згода – це все є.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, я дивлюся. Значить, згода, заява на згоду, 

автобіографія є. Так, тепер копія паспорта, копія диплома – юрист. Далі. Тут 

різні копії. Тепер мене цікавить… Декларація за 2017 рік. А де медичні 

довідки? Довідка видана, є, в тому, що вона не перебуває – 

психоневрологічний міський диспансер.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Військовий їй не потрібен. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, психоневрологічний – на обліку не перебуває.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Є довідки. Все.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Приймається. Джуринська Інна Володимирівна 

допускається до конкурсу.  

 

КОТКО В.Г.  А якого року вона там народження? 

 

ЗЕНЮК Л.О. 1966.  
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ГОЛІКОВА С.В.  Будь ласка, наступний. 

 

Дудченко Олександр Анатолійович. Місто Київ.  

 

ЗЕНЮК Л.О.   Мотиваційна заява, резюме. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, 1971 року народження. Луганський національний 

університет. Освіта – "Фінанси та кредит", магістр. "Електричні машини та 

апарати". Східноукраїнський національний університет імені Даля, 

Луганський державний педагогічний інститут, вчитель і там ще. Ну тобто є 

освіта… 

 

КОТКО В.Г.  Економічно-технічна. Ясно. І працює де? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз подивимося.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  З 2016 року – Державна інспекція енергетичного 

нагляду. 

 

КОТКО В.Г.  В якості? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Начальник ДП "НЕК "Укренерго", начальник 

управління господарського забезпечення.  

 

КОТКО В.Г.  Господарського забезпечення? 
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ГОЛІКОВА С.В. Так. Начальник управління господарського 

забезпечення.  

 

КОТКО В.Г.  Інспекція? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Державна інспекція енергетичного нагляду України. 

ДП "НЕК "Укренерго".  

 

КОТКО В.Г.  Господарник. Далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Начальник управління. 

 

КОТКО В.Г.  Це зараз.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Серпень 2015 – Головдерженергонагляд, заступник 

директора із забезпечення діяльності.  

 

КОТКО В.Г.  Ну знову господарник. І що?   

 

ГОЛІКОВА С.В.  Господарник. 

 

КОТКО В.Г.  Так він взагалі… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Начальник відокремленого підрозділу 

Держенергонагляду в Донбаському регіоні, заступник головного державного 

інспектора України з енергетичного… 

 

КОТКО В.Г.  Скільки років? 
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ГОЛІКОВА С.В.  Лютий 2015 року. З 2002 по 2015 рік – державне 

підприємство "Укренерго", інспекція державна з нагляду… 

 

КОТКО В.Г.  12 років. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  З 2002 по 2015 – він працює – Держенергонагляд в 

Луганській області.  

 

КОТКО В.Г.  Заступник керівника. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  …начальник інспекції Держенергонагляду. 

 

КОТКО В.Г.  Енергонагляд, а зараз господарник.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А зараз господарник. Так. Начальник відділу 

забезпечення … планування, старший державний інспектор. Наступний – 

Держенергонагляд. І з 1995 по 2002 рік – Луганськобленерго, начальник 

відділу збуту "Луганських електромереж". 

 

КОТКО В.Г.  Скільки років збут? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  На збуті був 5… 7 років.  

 

КОТКО В.Г.  Ясно. Збут – 7 років. Енергонагляд. А зараз господарник. 

Ясно. І він економіст і технічна є освіта. Зараз у Києві живе. Все ясно. Ну 

стажу достатньо в нього. 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Стажу достатньо, так.  
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КОТКО В.Г.  Ясно.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, я передивилася. Якщо ви довіряєте. Декларація в 

нього за 2016 рік. 

 

КОТКО В.Г.  За 2017 немає.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз я подивлюся.  

 

КОТКО В.Г.  Ну ми ж сказали, що документи підходять, якщо раніше 

дав.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. Не треба листати їх зараз.  

Поїхали далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  А що, він подавав ще до першого конкурсу? 

 

КОТКО В.Г.  Ну встиг подати, видно, перший раз. Якщо за 2016, то він 

це міг тільки в 2017 зробити. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  А коли він подав документи? 22-го? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи потрапили 23 числа.  

 

КОТКО В.Г.  А що ми шукаємо в цих паперах, я не зрозумів? 
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ГОЛІКОВА С.В.  Ну чому за 2016 рік, бо він подавався в межах вже 

нової об'яви конкурсу. 

 

КОТКО В.Г.  У нього, видно, була стара декларація. Але якщо він 

подавався в умовах нового… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Він подавався в термінах, в умовах нового конкурсу. 

 

КОТКО В.Г.  Чому він стару декларацію подав? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Але подав декларацію за 2016 рік.  

 

КОТКО В.Г. А це кого ми дивимось? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Це Дудченко.  

 

КОТКО В.Г.  Дудченко. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Олександр Анатолійович. 

 

КОТКО В.Г.  Чому він подав стару декларацію? Незрозуміло. Ну в 

нього вона була просто, я так розумію, як у цього державного інспектора. 

Тому що він же вже у 2018 році не міг за 2017 рік заповнити. Значить, він для 

чогось її заповнював у 2017 році.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути) 
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КОТКО В.Г.  Я розумію, що він не подав тоді. Він подав зараз, а 

декларацію взяв, вона ж у нього була, якщо він її взяв, стара. За 2017 рік він 

не зробив декларацію. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми повинні в межах цього конкурсу приймати 

декларацію, якщо б він подав…  

 

КОТКО В.Г. За 2017 рік. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 10 січня.  

 

КОТКО В.Г. Якби він встиг подати документи тоді по першому 

оголошенню, бо ми ж написали, що ті, хто подав по першому оголошенню, 

документи приймаються, але він не подав по першому оголошенню. 

Правильно я розумію? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

КОТКО В.Г. Він подав по другому оголошенню, а декларацію приклав 

стару. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Хвилинку,  в нас коли закінчився термін по першому 

оголошенню? Можна уточнити?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В нас по другому оголошенню було написано… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, по першому. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ні, було написано, що ті особи, які подали вже… 
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КОТКО В.Г. Це зрозуміло. А він по першому оголошенню подав 

документи? Не подав. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він подав 23.02. 

 

КОТКО В.Г. 02. Значить, подав по другому оголошенню. Причому тут 

ця фраза, що для тих, хто подав по першому, розповсюджується. Вона  не 

причому тут. Він повинен був подати нам декларацію за 2017 рік. Все, 

крапка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте це з’ясуємо, оскільки в нас було два 

оголошення, подавались, можливо, документи раніше. 

 

КОТКО В.Г. Одну секунду, нам до 1 січня хто-небудь подав документи 

взагалі? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, малось на увазі, не до 1 січня. Вони могли в межах 

першого оголошення, першого терміну. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Перший термін до 18 лютого. 

 

КОТКО В.Г. Перше  оголошення в нас діяло рівно 5 чи 6 днів. 

Правильно? 6 днів діяло. Нам ніхто документи не подав по цьому 

оголошенню. Ми формально записали, якщо хтось подав, наприклад, по 

пошті послав, коли ми робили друге оголошення, воно прийшло нам. Нам 

прийшли які-небудь документи по першому оголошенню? Не прийшли.  



49 

 

Цей кандидат подав нам документи по другому оголошенню 22 лютого, 

5 днів тому, м’яко кажучи. Він зобов’язаний був подати декларацію за 2017 

рік. У нього звідкись є декларація за 2016 рік, він її приклав просто.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Можливо, він декларацію подав в електронному 

вигляді, але не роздрукував.  

 

КОТКО В.Г. А він міг подати за 2017 рік, а тут не роздрукувати? А що, 

роздрукував стару? Я не розумію. Якщо він подав за 2017 рік, то він 

зобов’язаний був її роздрукувати. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є пропозиція. Це питання спірне, відкласти, 

зв’язатись з тим і уточнити стосовно декларації, бо всі інші документи 

відповідають. 

 

КОТКО В.Г. Тут спірне поскільки-постільки. Насправді він нам подав 

не ту декларацію. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Не роздрукував. Якщо декларація не заповнена… 

 

КОТКО В.Г. Якщо він подав за 2017 рік, а роздрукував помилково за 

2016 рік. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Треба це питання з’ясувати. 

 

КОТКО  В.Г. Добре. За умови, якщо він на 22 число, коли він подавав 

документи, подав декларацію за 2017 рік, то нехай роздрукує і замінить цю 

на цю. Але якщо він не подав, то зараз вже пізно подавати за 2017 рік. Це 

треба було своєчасно робити. Всі згодні? Отже, це з’ясовуємо. 
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ГОЛІКОВА С.В. Секретаріату з’ясувати стосовно дати подання 

декларації. 

 

КОТКО В.Г. Щодо подання взагалі за 2017 рік. І якщо він подав, то 

коли.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це зайти на сайт і по прізвищу перевірити.  

 

КОТКО В.Г. Все, домовилися.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тоді ви прийняли рішення – поки що відкласти.  

 

КОТКО В.Г. Рішення наступне. Відкласти. А рішення таке: якщо він 

подав декларацію за 2017 рік також, крім 2016-го, і подав це до 22 лютого, 

тобто до моменту подання документів, а помилково роздрукував не ту 

декларацію, нехай виправить, і ми її приймемо. Якщо ж він її або не подав, 

або подав після 22-го, документи не приймаються. Все. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний – Кайдаш Руслан Юрійович. Він проживає в 

місті Сніжне Донецької області. 

 

КОТКО В.Г. Ну, це, так я розумію, прописаний в місті Сніжне. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А, це місце народження, я вибачаюсь.  

 

КОТКО В.Г. Ну, так якщо він працює в НКРЕКП, як він може там 

жити?   
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ЗЕНЮК Л.О. Я вибачаюсь. Це особовий листок, заява.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Заява є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він працює в НКРЕКП.  

 

КОТКО В.Г. В НКРЕКП працює, я це добре знаю. Де він проживає?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Він проживає в Києві зараз.  

 

КОТКО В.Г. Зараз в Києві?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Да. Я вибачаюсь, що я сказала… Він народився в місті 

Сніжне, зараз в Києві проживає і працює в НКРЕКП.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 1979 року народження. Київ. Освіта: Донецький 

національний технічний університет, факультет електротехнічний, 

спеціальність "електромеханічні системи, автоматизація", кваліфікація 

"магістр-електромеханік". І Київський національний економічний 

університет, "магістр державної служби", тобто економічна освіта у нього є.  

 

КОТКО В.Г. І управління.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І управління, так.  

 

КОТКО В.Г. До речі, я думаю, що в законі управління треба булло теж 

включити. Це таке… Не включили управління. Ну, справа в тому, що 

управління (основної освіти) ні у кого нема практично.  
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ГОЛІКОВА С.В. Значить, з 2004 року по теперішній час він працює в 

НКРЕКП.  

 

КОТКО В.Г. В якості?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз заступник директора департаменту із 

регулювання відносин сфери енергетики, начальник управління цінової та 

тарифної політики. Почав трудову діяльність спеціаліста ІІ категорії в 

управлінні енергоринку.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Він керівник з 2012 року.  

 

КОТКО В.Г. З 2012 року? 5 років керівних. 12 років електроенергетики. 

5 керівних. 12, 5, є.      

   

ЗЕНЮК Л.О. Достатньо.  

 

КОТКО В.Г. Зараз – заступник начальника департаменту, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Що у нас він, електроенергетика, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Електроенергетика, так.  

Паспорт є, диплом, декларація 2017 рік, довідка медична і згода на 

проведення перевірки так само є. Все є. Є декларація за 2017 рік. 

Допускається до участі. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний Капустін Олександр Вадимович з Києва. 



53 

 

 

ГОЛІКОВА С.В. 38 років. Чомусь не написав, коли він народився. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він народився, є в автобіографії: 20 червня 1979 року. 

 

КОТКО В.Г. Живе у Києві? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта: магістр з міжнародних економічних відносин, 

перекладач з англійської мови. Інститут міжнародних відносин Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка, бакалавр, магістр з 

міжнародних економічних відносин, менеджмент планування, облік, 

статистика, аналіз зовнішньоекономічної інвестиційної діяльності, 

міжнародна валютно-фінансова діяльність  і так далі. Присвоєна кваліфікація 

"магістр з міжнародних економічних відносин". 

 

КОТКО В.Г. Пишемо: економіст. 

І де він зараз працює? 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2013 року працює: керівник комерційного відділу 

посольства України в Італії. 

 

КОТКО В.Г. 5 років керівної роботи. А всього? 

 

ГОЛІКОВА С.В. А всього, працював раніше з 2000 року. 

 

КОТКО В.Г. Ні, посольство в Італії ми як розцінюємо? Яка це сфера, 

комерційний відділ? 
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ГОЛІКОВА С.В. Взагалі він працював тільки на міжнародному. 

Займався менеджментом з бізнес-планування зовнішньоекономічної 

діяльності "Полікорп Україна", вулиця Щорса. Аташе відділу візової 

еміграційної політики департаменту консульської служби Міністерства 

закордонних справ. Посольство України в Ірландії, консул. 

 

КОТКО В.Г. Я так розумію, що у нього стажу 5 років поки що немає, і 

керівної роботи в цій галузі теж немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тут він пише основні види роботи: розвиток 

українсько-італійських торгівельних відносин, підтримка українських 

експортерів, просування товарів, залучення італійський інвестицій, 

забезпечення українсько-італійської співпраці. Співпраця з ЄС  відповідно до 

Третього енергетичного пакету, залучення кращого італійського досвіду до 

підготовки законів про ринок електричної енергії. 

 

КОТКО В.Г. Не так швидко. Це Третій пакет. Спокійніше.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Пише що він? Чим він займався? Бо він як керівник 

комерційного… 

 

КОТКО В.Г. Давайте з пакету почнемо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Забезпечення українсько-італійської співпраці в 

енергетичному секторі, зокрема опрацювання питань розбудови енергетичної 

безпеки України, інтеграції української газотранспортної системи та ринку 

електроенергії до системи ЄС відповідно до Третього енергетичного пакету, 

залучення кращого італійського досвіду до підготовки законів про ринок 
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електричної енергії, участь у переговорах з "На…."(Італія), "Істен" 

(Словаччина), НАК "Нафтогаз України" та ПАТ "Укртрансгаз" щодо 

спільного використання ГТС України та залучення італійських інвестицій 

для модернізації української газотранспортної інфраструктури, опрацювання 

з "SPA" (???) (Італія) проектів спільного розвитку видобутку, зберігання та 

продажу природного газу в Україні. Залучення технічної допомоги Італії та 

італійських компаній в рамках проекту TAKES (????) в українські проекти в 

секторах альтернативної енергетики та енергоефективності.  

 

КОТКО В.Г. Ну і що, які висновки ми з цього робимо?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Посади як такої в енергетиці у нього немає.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Займався енергетичними питаннями. Оскільки написано, 

що він брав участь у спільних проектах дослідження геотермального 

потенціалу нафтових і газових свердловин, що находяться на балансі НАК 

"Нафтогаз"… 

 

КОТКО В.Г. В яких роках?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В 2015 і 2016-му.  

 

КОТКО В.Г. Працюючи де, в посольстві?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В українсько-італійських експертних місіях він брав 

участь, тобто це і "Укргазвидобування". Тобто він брав участь по своїй 

посаді, вів переговори… 

 

КОТКО В.Г. Це в які роки на якій посаді він брав участь? В які роки? 
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ЗЕНЮК Л.О. Це в 2015 році, в 2016 році.  

 

КОТКО В.Г. 2015-й, 2016-й, 2017-й – три роки брав участь. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Нам треба, щоб 5 років було у нього стажу, щоб він брав 

участь 5 років. А він поки що 3 роки брав участь.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Іще тут брав участь оце резервування, зберігання 

українського газу… 

 

КОТКО В.Г. Це в які роки?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Це теж 2015-2016. 

 

КОТКО В.Г. Так, Людмило, шукаємо. Це 3 роки. Треба 5 років, щоб він 

десь працював в цій сфері.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, він-то пише: взагалі в цьому напрямку – з квітня 

2013 року по лютий 2018-го.  

 

КОТКО В.Г. Що з квітня 2013-го? Що саме?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, чим він займався. Він був першим секретарем, а 

потім керівником комерційного відділу посольства України.  
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КОТКО В.Г. Значить, 5 років. І оце він, починаючи з першого 

секретаря, займався цими проблемами 5 років?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Займався питаннями енергетики… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Газу, в газовій сфері.  

 

КОТКО В.Г. Начальник комерційного відділу посольства? Він, 

звичайно, повинен був займатись від харчової промисловості до металургії – 

всім, чим завгодно, в тому числі й енергетикою.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, це в тому числі, да.  

 

КОТКО В.Г. Це перше. Всього 5 років він займався цим в посольстві 

взагалі. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Керівний досвід?  

 

КОТКО В.Г. Керівна посада два роки треба, він був керівником 

комерційного відділу там роки три. А 5 років працює в посольстві… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так мова йде про те, що керівник в енергетичній 

сфері він повинен бути. Керівником, а не в торгівлі. 

 

КОТКО В.Г. Ну так.  На керівних посадах. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Раніше він працював менеджером проекту у 

"Газгруп", генеральне керівництво проектів будівництва та розвитку 
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громадської інфраструктури, оперативний та фінансовий контроль, 

налагодження бізнес-процесів проекту. 

 

КОТКО В.Г. Де це? В якому місті? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це товариство "Газгруп". Я не знаю, що це за 

товариство. Директор ТОВ "Авакрето ЛТД", регіональний директор. 

 

КОТКО В.Г. А чим займалася? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Розробка концепції девелоперського проекту, 

управління попередніми продажами та залучення інвесторів, менеджмент 

комунікацій державної інституції. Це інвестиційна діяльність та будівництво, 

менеджмент. Був в Ірландії: дипломатична та консульська служба, розвиток 

двосторонньої торгівлі. Був на державній службі: аташе відділу візового 

міграційного… 

 

КОТКО В.Г. А де на державній? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Міністерство закордонних справ. 

 

КОТКО В.Г. Який висновок ми з цього робимо? По його біографії, він 

може бути регулятором у нас? 

По-перше, нам треба вирішити, приймати нам документи чи ні. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Оскільки ми не зовсім розуміємо з його документів, 

от ці компанії… 

 

КОТКО В.Г. Компанії облиш. От 5 років роботи в посольстві. 
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ГОЛІКОВА С.В. Не тільки в посольстві. Він попередньо працював, у 

нього досвід роботи є в компаніях. Просто з цього резюме ми не бачимо чим 

ці компанії точно займалися, що вони… 

 

КОТКО В.Г. Девелопер – не проходить. А що там іще? Немає такого, 

щоб визначення було комунальне. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Там є громадська інфраструктура, комунальний 

сектор, тому, можливо, його можна… 

 

КОТКО В.Г. Припустимо, він 5 років набирає в сфері енергетики. 

 

ГОЛІКОВА С.В. … допустити, щоб він пояснив на співбесіді. 

 

КОТКО В.Г. Припустимо, ми кажемо, що 5 років роботи в цій сфері 

там є. А 2 роки керівної посади оцього комерційного відділу посольства? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, керівник комерційного відділу це є керівна 

посада. 

 

КОТКО В.Г. Це не зовсім… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він був директором товариства. 

 

КОТКО В.Г. Там зрозуміло. А у сфері енергетики і комунального 

господарства є у нього 2 роки керівної роботи? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Просто так у біографії написано, що важко визначити. 
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КОТКО В.Г. Це ж якщо ми допускаємо, то йому доведеться з Риму 

їхати до нас. А шанси у нього є на перемогу? Це ж теж треба зважити. Це ж 

не малі гроші. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тут він пише: по лютий. Можливо, він вже закінчив 

роботу, бо він не по теперішній час, а пише: період роботи… 

 

КОТКО В.Г. Пише: по лютий, бо в лютому документи подавав. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Період роботи: 2013 – лютий 2018 року. 

 

КОТКО В.Г. Так що, члени комісії? Ми можемо його не допустити, 

тому що немає там явної роботи керівником у комунальній, енергетичній чи 

газовій сфері, немає явного стажу роботи у цих сферах теж. Розумієте, я ж 

можу працювати, наприклад, там в "Епіцентрі" і теж займатись там 

забезпеченням енергетики "Епіцентру". Правильно, так? Керівником 

якимось. То це ж не енергетика.  

Миколо Григоровичу, ваша думка? 

 

НІЦАК М.Г. Мені здається, що у нього відсутня робота в енергетиці… 

 

КОТКО В.Г.  В енергетиці, комунальному чи газовому… 

 

НІЦАК М.Г. В комунальному чи газовому господарстві конкретно на 

посаді, тим більше – керівній. Треба, щоб по своєму роду діяльності він 

займався енергетичними питаннями. А він був на посаді в торговому 

представництві.  
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ГОЛІКОВА С.В. Читаємо ще раз закон. "Правомочність члена-

регулятора" - стаття 7, пункт 1: "Головою або членом комісії може бути 

громадянин України, який має повну вищу освіту  - технічну, юридичну або 

економічну – (це є), високі професійні та моральні якості…". 

 

КОТКО В.Г.  Ну це ми пропускаємо. Далі.   

 

ГОЛІКОВА С.В.  Далі: "…досвід роботи у сферах енергетики або 

комунальних послуг (в сферах) не менше 5 років, у тому числі на керівних 

посадах не менше 2-х років. Володіє державною мовою, має освітній 

професійний рівень…". 

 

КОТКО В.Г.  Значить, у нас треба, щоб 5 років був у сфері енергетики. 

Це електроенергетика або газова сфера. Або комунальне господарство. Ми 

можемо йому це зарахувати?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну дипломатична робота пов'язана була з 

енергетикою, наскільки я розумію.  

 

КОТКО В.Г.  Ну це він її так пов'язав. Якби там він 5 років 

пропрацював, я ще раз кажу, він не відповідав за комерційну діяльність в 

усіх, так би мовити, сферах.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Під час співбесіди можна перевірити. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Можна перевірити, безумовно.  

 

КОТКО В.Г.  Знаєте, ви ж зрозумійте: він же не в Києві живе, а в Римі. 

Я бачу, що насправді у нього немає стажу реального. 
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(Загальна дискусія)  

  

КОТКО В.Г.  Ми ж бачимо, що не "ліпиться"  в нас.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  З іншого боку, ми зараз допускаємо чи приймаємо 

рішення, якщо формально… 

 

КОТКО В.Г.  Ні-ні, я зараз не кажу, що він там претендує – ні. От 

формально – формально в нього немає 5 років стажу і немає 2 роки керівної 

роботи у сфері енергетики. Все, формально він не проходить. Я думаю, що не 

треба нам і "натягувати" це діло, бо дійде у нас до конкурсу – ясно, що ми 

будемо на це дивитися… 

 

ГОЛІКОВА С.В.   З точки зору подання документів – вони всі в нього 

відповідають вимогам, за якими він подає. А чи має він досвід в енергетиці, 

це можна з'ясувати… 

 

КОТКО В.Г.  Ну нам треба не досвід, нам треба формальний стаж 

роботи в енергетичній чи комунальній сферах. Крапка. Немає цього досвіду 

роботи. Розумієте? Немає. Ну так "приліпити" можна ж все що завгодно.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Я би пропонувала з'ясувати цей момент, щодо 

досвіду його роботи в енергетиці, конкретно на співбесіді.  

 

КОТКО В.Г.  Я вважаю, що  це у нас тільки зайва втрата часу. У нас і 

так кандидатів… Якби у нас було 5 кандидатів, то можна було б там з 

кожним розбиратись. Тут ясно, що в нього немає стажу цього, це ми тільки 

людину будемо з Риму викликати незрозуміло навіщо.  
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Миколо Григоровичу, ви? 

 

НІЦАК М.Г. Формально ви говорите все правильно. Але по фактах… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Включіть, будь ласка. мікрофон. 

 

НІЦАК М.Г. Формально правильно – немає у нього стажу роботи на 

керівній посаді в сфері енергетики. Але він де-факто брав участь, тому тут, я 

думаю, що треба буде запросити в нього окреме резюме, а потім прийняти 

рішення… 

 

КОТКО В.Г.  А що ми в нього запросити повинні? 

 

НІЦАК М.Г.  Посади в сфері енергетики, комунальних послуг чи 

газового господарства. 

 

КОТКО В.Г.  Ну немає там таких посад. Він тільки оце секретарем був і 

керівником комерційного відділу посольства, де він працював з енергетикою. 

Правда, там, де він був директором підприємств, там немає енергетичного 

направлення, очевидного поки що немає. Можна було б це зарахувати.  

Нам треба опиратись тільки на роботу в посольстві. Тут це не 

проходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я свою думку відстоюю. 

 

КОТКО В.Г. А що він, крім цього, він там автобіографію написав? Де 

ще можна подивитись, що це за підприємства, в яких він був керівником? 
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ГОЛІКОВА С.В. На жаль, так не подивишся. Тільки опис  

підприємства. В автобіографії він дуже стисло описує, що він економікою 

займався в посольстві. Є всі інші документи.  

Тому я все ж таки вважаю, що його треба допустити до конкурсу, а в 

процесі співбесіди визначитись от саме по цих його підприємствах, в яких 

він працював раніше, наскільки його сфера діяльності була пов’язана з 

енергетикою. 

 

КОТКО В.Г. От уявіть собі, ми його викличемо і з’ясується, що ці 

підприємства тут абсолютно ніякого відношення не мають і які ми оцінки 

будемо ставити? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це будуть його проблеми. 

 

КОТКО В.Г. Ні, так ми ж не можемо вже тоді,  на тій стадії з цих 

причин ми не можемо йому відмовляти на тій стадії. На тій стадії ми повинні 

оцінки ставити. Нам зараз треба визначитись. Є в нього стаж чи ні?  

Можемо відкласти і з’ясувати це питання. Ну, запрошувати на 

співбесіду, то треба вести бесіду вже не з цих питань. 

 

ПОТАШНИК С.І. Є тоді пропозиція така, що казали зараз, те і зробити.   

Якщо є якісь доповнення до інформації, де він працював, мав справу з 

енергетикою чи ні,  треба це отримати. Якщо ні, то є основа  сказати, що в 

документах немає.. 

 

КОТКО В.Г. Немає необхідних речей. Дивіться, в мене така 

пропозиція, що ми рішення відкладаємо. З ним зв’язуємось, виясняємо в 

нього, що це за підприємства. Якщо він буде розповідати, що це енергетичні 

підприємства, треба нам якісь підтвердження тоді дати, щоб він дав 
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підтвердження. Ну, яке підтвердження може бути? Статут цього 

підприємства, що там ще. Статут підприємства. Якщо це енергетичні 

підприємства і стаж є, тоді ми теж відкладаємо і проходить. Якщо ці 

підприємства ніякого відношення до енергетики не мають, то по посольству 

він не набирає всього необхідного, що треба формально. Згодні з цим? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми відкладаємо рішення до з’ясування. 

 

КОТКО В.Г. Просто відкладаємо, але не до співбесіди. Якщо ми 

допускаємо, тоді співбесіда з інших питань. А це просто відкладаємо рішення 

щодо прийняття документів, так як і по першому. В принципі, якщо не 

підтверджується, що там підприємства ніякого відношення до цього не 

мають, тоді не приймається. А якщо, наприклад, далі він був директором 

підприємства, а  підприємство займалось енергетикою або в комунальній 

сфері щось, тоді інша справа. Домовились? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Відкласти до з’ясування. 

 

КОТКО В.Г. Все.      

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний кандидат.  

 

КОТКО В.Г. Це в нас хто був? Капустін? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Капустін Олександр Вадимович.  
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ЗЕНЮК Л.О. Наступний кандидат: Коваленко Дмитро Віталійович. 

Має досвід роботи в енергетичній галузі, 17 років – НКРЕКП. Рік 

народження – 1967 рік. 

 

КОТКО В.Г. Зараз йому 50 років. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Київський політехнічний інститут і Національна академія 

управління. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А що у нього в інституті? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Мікроелектронні прилади. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Інженер? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Інженер-конструктор. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Загальний стаж? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Загальний стаж  в енергетиці 20 років і 17 у НКРЕКП. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Все на керівних посадах? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2014 року – начальник управління. Потім, заступник 

директора департаменту. 

 

КОТКО В.Г. А до 2014 року? 
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ЗЕНЮК Л.О. А йому достатньо на керівних посадах, у нас – 2 роки. 

5 років – загальний стаж в енергетиці і 2 роки – на керівних посадах. В 

нього все це є. 

 

КОТКО В.Г. Я просто думаю, що на керівних посадах у нього теж 

років 15. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Достатньо. 

Тепер документи: заява є, дві згоди на перевірки є, автобіографія у 

нього є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А в якому департаменті він зараз працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він зараз працює у Державному агентстві 

енергоефективності з 2015 року.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А працював? 

 

ЗЕНЮК Л.О. А працював… 

 

КОТКО В.Г. До цього в НКРЕ, а зараз в Держенергоефективності в 

якості директора департаменту з 2015 року. 

Енергоефективність ми зараховуємо взагалі? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Справа в тому, що коли він працював у НКРЕКП він був 

заступником директора департаменту, начальником управління з 2012 року. 

 



68 

 

КОТКО В.Г. Там у нього все є, все зрозуміло. Просто 

енергоефективність, якби він працював тільки в енергоефективності. Це 

можна вважати, що він електроенергетикою займався? Я думаю, що ні.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі документи у нього є, всі документи відповідають 

закону, тому приймайте рішення. 

Наступний: Коваль Олександр Іванович. Він проживає зараз у 

Дніпропетровській області, місто Павлоград. Він закінчив 

Дніпропетровський гірничий інститут імені Артема, спеціалізація 

"Технологія, комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних 

копалин". 

 

КОТКО В.Г. А це  в нас, до речі, проходить чи ні? Що в нас в законі 

сказано? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Просто технічна і економічна освіта. 

 

КОТКО В.Г. Технічна проходить.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Проходить, так.  

 

КОТКО В.Г. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз працює, у посвідченні 2017 року працював в 

шахтоуправлінні "Дніпровське", директор. 2012-2014 роки був народним 

депутатом Верховної Ради, секретар Комітету з питань підприємництва, 

регуляторної та антимонопольної політики. 2011-2012 роки ДТЕК 

"Свердловськантрацит" - генеральний директор. Донецька вугільна 
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енергетична компанія - генеральний директор, шахта "Донбаська" – 

директор, "Павлоградвугілля" і таке інше. 

 

КОТКО В.Г. А це все ДТЕКівські чи це різні? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Спочатку "Павлоградвугілля", потім "Західно-

Донбаська", потім "Свердловськантрацит".  

 

КОТКО В.Г. Він вугільник. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи. Заява про участь у конкурсі є, резюме є, заява 

про надання згоди на проведення спеціальних перевірок є, автобіографія є, 

особовий листок з обліку кадрів є, копія паспорта теж, копії дипломів, 

диплом кандидата наук, кандидата технічних наук.  

 

КОТКО В.Г. В якому році він став кандидатом?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Кандидатом технічних наук він став у 2009 році. 

 

КОТКО В.Г. Ким працював в цей час? 

 

ГОЛІКОВА С.В. В 2009 році він був у Донецькій вугільній 

енергетичній компанії директором, "Свердловськантрацит".. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

Поїхали далі. В нас вугільна відноситься до енергетичної сфери? Це 

проходить?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 
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КОТКО В.Г. Це проходить? Так. У нас вугілля - це дуже сумнівно. 

Вугільна до НКРЕКП відношення немає ніякого. Добре, вугільна пишемо. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Декларацію подав.   

 

КОТКО В.Г. Все пройшло? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Все пройшло. 

 

КОТКО В.Г. Добре.  

Далі по Колеснікову 

 

ЗЕНЮК Л.О. Значить, що по ньому?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Приймається.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Приймається до участі в конкурсі.   

Наступний – Колесніков Валерій Вікторович, який, я зрозуміла, 

проживає в Кропивницькому?  

 

ГОЛІКОВА С.В. В Кропивницькому.  

 

КОТКО В.Г. Ну добре, Кропивницький проходить. Это то, что надо. 

Так що там по ньому?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Не бачу його рік народження.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Рік народження 1961-й.  
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КОТКО В.Г. Далі. Освіта. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта вища, Кіровоградський інститут 

сільськогосподарського машинобудування, інженер-електрик.  

 

КОТКО В.Г. Отже, це технічна, електрик.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Є, далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Працює в "Кіровоградобленерго", заступник 

начальника РЕМ з 2014 року до цього часу. До цього працював в 

"Крименерго" (директор з технічного забезпечення, директор енергозбуту з 

2012 року). Ну, практично з 1984 року він в Кіровоградському РМЗ. 

 

КОТКО В.Г. З якого?  

 

ЗЕНЮК Л.О. З 1986-го. Починаючи з 1986-го, у нього стаж в 

енергетиці.  

 

КОТКО В.Г. Це скільки років? 30 років?  

 

ЗЕНЮК Л.О. 31 рік.  

 

КОТКО В.Г. І керівник скільки років?  
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ЗЕНЮК Л.О. З 1994 року вже був начальником відділу, тоді 

заступником комерційного директора. Тобто у нього достатньо стажу. Це все 

відповідає.  

 

КОТКО В.Г. І основне місце роботи "Кіровоградобленерго"?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз – заступник начальника РЕМ. 

 

КОТКО В.Г. Ну а оце 30 років де він там працював, крім 

"Кіровоградобленерго"?  

 

ГОЛІКОВА С.В. "Крименерго" працював в 2013-2014 роках, директор з 

енергозбуту.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. Ну, все, добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В. В ДТЕК працював, в "Енергоринку", ДТ 

"Крименерго", ДП "Енергоринок".  

 

КОТКО В.Г. Що "Енергоринок"? Не зрозумів.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Директор "Енергозбуту" 2012-2013 роки. В 2013-2014 

роках – директор "Енергозбуту" в структурі ПАТ ДТЕК.  

 

КОТКО В.Г. Ну все, добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В. В "Кіровоградобленерго" він з 1994-го по 2013 рік.  

 

КОТКО В.Г. І зараз теж.  
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ГОЛІКОВА С.В. І зараз в "Кіровоградобленерго". 

 

КОТКО В.Г. Ясно. І якусь частину працював в ДТЕК.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

КОТКО В.Г. Ясно.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі інші документи, вони відповідають вимогам. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. В кружок обводимо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Приймається, так. Допускається.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний – Корібут Ярослав Олегович. 1972 року.   

 

КОТКО В.Г. Київ? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Київ, так.   

   

КОТКО В.Г. Освіта? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Харківський державний економічний університет, 

інженер-економіст. 

 

КОТКО В.Г. Економічна. 

 



74 

 

ГОЛІКОВА С.В. Трудова діяльність: з 1998 року спеціаліст цінової 

політики НКРЕ. 

 

КОТКО В.Г. Значить, з 1998 року в енергетиці. Це 18 років. І скільки 

він керівником працював? 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2015 року керівник департаменту цінової політики 

"Київенерго". 

 

ЗЕНЮК Л.О. Керівні посади з 2015 року, достатньо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2015 року і по сьогоднішній день керівник 

Департаменту регуляторної політики дирекції стратегії "Київенерго". 

 

КОТКО В.Г. До цього в НКРЕ працював. Зрозуміло. 

Електроенергетика. Ясно. 

Далі. Все? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Людмило, перевірте. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Перевіряю. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 13 років на державній службі. 22 роки – загальний 

стаж. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Все проходить. Зараз заступник начальника 

департаменту.  

Все, проходить? Все є, решта довідок, Людмило? 
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ЗЕНЮК Л.О. Декларація є, медична довідка є. Це все є. 

 

КОТКО В.Г. Значить, проходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. До участі допускається.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний кандидат: Крамаренко Володимир Борисович. 

Він проживає в Херсоні, 1965 року народження. 

 

КОТКО В.Г. Освіта. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Повна вища: Національна юридична академія імені 

Ярослава Мудрого, Харків.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Юрист, правознавство. 

 

КОТКО В.Г. І де він працює зараз? 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2008 року по теперішній час перший заступник 

голови правління "Херсонгаз". Достатньо, з 2008 року. 

 

КОТКО В.Г. Значить, це у нього 10 років керівного стажу. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2004 року він взагалі працює в "Херсонгазі". 

 

КОТКО В.Г.  Значить, це з 2004 – 13 років. Ну вистачить стажу в нього 

повністю. Це перший у нас газ, так? Газ. Добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Хтось там ще у нас був із газом. 



76 

 

 

КОТКО В.Г.  Ні. Не було ще до сих пір газу. У нас були електрика і 

юридичні.  

 

ГОЛІКОВА С.В.   Він юрист, але працює першим заступником голови 

правління, заступником голови правління з транспортування, постачання 

природного газу та з правових питань.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тут навіть прикладена характеристика. 

 

КОТКО В.Г.  Він хоч і юрист, але працює в газовій сфері. Газовик, так. 

Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі інші документи в порядку.  

 

КОТКО В.Г.  Добре. "Обвели" його. Поїхали далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Приймається. 

 

КОТКО В.Г.  Краснов.  

 

ЗЕНЮК Л.О. 1967 року. 

 

КОТКО В.Г.  Так. Живе? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Одеса. Ні, це місце народження. Вибачте. А де він 

проживає? В Одесі, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. В Одесі.  



77 

 

 

КОТКО В.Г.  Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Одеса.  

 

КОТКО В.Г.  Одеса. Освіта?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Національно-економічний університет – "фінанси 

і кредит".  

 

КОТКО В.Г.  Економіст. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Економіст. І бакалавр управління. 

 

КОТКО В.Г.  Економіст і управління. Так. Працює?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Працює заступником директора… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора з сертифікації державного 

підприємства "ДержавтотрансНДІпроект".  

 

КОТКО В.Г.  А це яким боком?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  До цього працював: з 2014 по 2016 рік – заступник 

директора департаменту, начальник управління ліцензійного контролю 

НКРЕКП.  

 

КОТКО В.Г.  Якого контролю?  
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ЗЕНЮК Л.О. Ліцензійного. 

 

КОТКО В.Г.  Ліцензійного контролю. Ще раз. 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2014 по 2016 рік… З 12-го місяця 2014 по 4-й місяць 

2016. Але ще він був з 2011 по 2012-14 начальником відділу НКРЕКП в 

Одеській, Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській областях і в АРК 

Крим та в місті Севастополі.  

 

КОТКО В.Г.  Територіальні. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Територіальні.  3 роки у нього повністю територіальні – 

начальник відділу він був.  

 

КОТКО В.Г.  Є 3 і тут 2 – 5 років, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так.  

 

КОТКО В.Г.  5 років є. А в енергетиці теж там є 5 років. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Є 5, так. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. 5 - 5. І зараз він у нас? Ну, зараз він ніякого 

відношення не має до… 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Зараз не має, ні.  

 

КОТКО В.Г.  А це був, в НКРКП працював?  
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ГОЛІКОВА С.В.  Так.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Був до речі, 2 роки… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ким він працював? 

 

КОТКО В.Г. Заступник начальника (ким він там?) ліцензійного 

контролю… 

 

(Загальна дискусія)  

  

КОТКО В.Г.  Ну документи всі в порядку, я так розумію. Чи ні?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Якого року? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  1967. 

 

ЗЕНЮК Л.О. 1967, так.  

 

КОТКО В.Г.  Значить, документи всі є решта, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Працював ще в Одеській обласній державній 

адміністрації, начальник відділу реформування ЖКГ. 

 

КОТКО В.Г.  А, і ЖКГ.  

 

ГОЛІКОВА С.В. ЖКГ, начальник державної житлово-комунальної 

інспекції в Одеській області. 
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КОТКО В.Г. По ЖКГ значить, зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 209 по 2011 рік, тобто три роки там ще… 

 

КОТКО В.Г. Спеціалізація по ЖКГ є ще  крім того. НКРЕКП і ЖКГ. 

Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи я перевірила, все є. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Так.  

  

ГОЛІКОВА С.В. Приймається  Краснов. 

Кривенко Оксана  Олександрівна.  

 

КОТКО В.Г. Київ - живе,  в НКРЕ працює. Далі що? А що, якого року 

вона народження? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 1974-го. 

 

КОТКО В.Г.   1974-го. В Києві. Освіта? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Київський державний економічний університет, 

економіка та управління  підприємством.  

 

КОТКО В.Г. Економіст. Добре. Зрозуміло. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Тепер ще Івано-Франківський національний технічний 

університет нафти і газу. 
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КОТКО В.Г. Значить технічна. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Працює там же? 

 

КОТКО В.Г. Так. В  НКРЕ. Економічна і технічна освіта.  Працює зараз 

в НКРЕКП. Заступник начальника, чи хто вона? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора департаменту із регулювання 

відносин в нафтогазовій сфері з 2001 року. 

 

КОТКО В.Г. Заступник директора. З 2001 року? Тобто 6 років у неї 

стаж, так, керівника? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Заступник директора департаменту з 2015-го. Просто з 

2001 року вона працює в НКРЕКП.  А з 2015-го заступник по теперішній час. 

Це виходить у нас два роки вже є повних. Тому що з 1 січня 2015 року. 

 

КОТКО В.Г. 2 роки заступник директора. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Більше навіть, 3. Тому що зараз 2018 рік. 3 роки вже 

керівні посади.  

 

КОТКО В.Г. І скільки вона  років всього в енергетиці? 

 

ЗЕНЮК Л.О. В енергетиці з 2001 року. Тобто вона в енергетиці 17 

років. 

 

КОТКО В.Г.  17 років. Добре. НКРЕКП, ясно. Повнота документів? 
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ЗЕНЮК Л.О.  Є. Документи всі в порядку. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Приймається. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 

Людмирський Валерій Маркович, який був викрадений. 

 

(Загальна дискусія)  

 

КОТКО В.Г. Света, ты его знаешь? Так ви його давно бачили?  Як після 

викрадення травма психологічна може бути велика? Я ж не кажу про фізичну 

травму. Що у нас? Це ж від вас залежить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 1969 рік. Загальний стаж роботи. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Спочатку освіта: Харківська академія інженерів 

залізничного транспорту.  

 

КОТКО В.Г. Технічна. Далі. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Українська державна академія залізничного транспорту, 

Міжнародна кадрова академія, Міжрегіональна академія управління 

персоналом, доктор філософії навіть, інженер-електромеханік. Так що в 

нього є технічна освіта. 

 

КОТКО В.Г. Технічна і доктор філософії? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Доктор філософії. 
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КОТКО В.Г. А що таке доктор філософії? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Доктор філософії в галузі економіки, тому що він 

навчався в Міжрегіональній академії управління персоналом  і там отримав.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Це МАУП дає таке свідоцтво, що це доктор.  

 

КОТКО В.Г. Це не доктор наук, це доктор філософії просто. Зрозуміло. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз він працює директором Департаменту 

електропостачання ПАТ "Укрзалізниця". 

 

ІЗ ЗАЛУ. Зараз? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, з 2015 року. 

 

КОТКО В.Г. З якого? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З дванадцятого місяця 2015 року по теперішній час. 

 

КОТКО В.Г. А до цього?  

 

ЗЕНЮК Л.О. А до цього він був заступник начальника Департаменту 

електрифікації і електропостачання. 

 

КОТКО В.Г. З якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він був в 2015 році. 
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КОТКО В.Г. Ні, оце заступником з якого року?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Заступником був з десятого місяця 2015 року. 

 

КОТКО В.Г. А ще до цього? 

 

ЗЕНЮК Л.О. А ще до цього працював з 2008 року першим 

заступником начальника Головного управління електрифікації та 

електропостачання "Укрзалізниці". 

 

КОТКО В.Г. Ну, це те ж саме.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Просто перейменували назву. З якого року там він? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Стажу достатньо. 

 

КОТКО В.Г. І керівного. Все є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Керівного вистачає. 

 

КОТКО В.Г. Все є. Електроенергетика? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г. Перевіряйте документи.  

 



85 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз перевіримо. Це особовий листок, це згода на 

проведення перевірки. 

 

КОТКО В.Г. Все нормально? З Людмирським все нормально, я так 

зрозумів.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Декларація за 2017 рік є. Всі документи є. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Людмирський приймається до конкурсу.  

 

КОТКО В.Г. Поїхали далі. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Магда Олексій Іванович. Заява про участь у конкурсі є, 

автобіографія, заява про надання згоди на перевірку є. 1961 року народження.  

 

КОТКО В.Г. Київ? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, місто Київ.  

Освіта технічна. Харківський політехнічний інститут, інженер-

електрик. 

 

КОТКО В.Г. Все? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, все. 

Працює в енергетиці з 1985 року. Починав майстром… 

 

КОТКО В.Г. Починав - не треба. Ким він закінчив? 
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ГОЛІКОВА С.В. З 2016 року керівник проектів та програм у сфері 

нематеріального виробництва НЕК "Укренерго", керівник проекту Інтеграція 

ОЕС України Континентально-європейської системи, був заступник 

директора НЕК "Укренерго" з перспективного розвитку та євроінтеграції 

(2015 рік), керівник департаменту по взаємодії з регіональною владою, 

дирекцією ДТЕК.   

 

КОТКО В.Г. Де в ДТЕК? 

 

ГОЛІКОВА С.В. В Донецьку з 2012 по 2014 роки. Був комерційним 

директором ДТЕК "Східенерго", працював начальником відділу 

маркетингу… 

 

КОТКО В.Г. Все, достатньо. Стаж в нього є? Є. 

Поїхали далі. Електроенергетика. 

 

ГОЛІКОВА С.В. "Укренерго" зараз. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи всі є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Приймається.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Магльованний Євген Вікторович. Він зараз 

директор департаменту технічного регулювання енергоефективності в 

Держенергоефективності.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 1978 року народження, Київ. Освіта – 

Дніпропетровський національний університет імені Гончара, спеціаліст 
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державної служби, магістр. Дніпропетровська державна академія будівництва 

і архітектури, інженер-будівельник. 

 

КОТКО В.Г. Отже, технічне і управління? Ясно. Живе в Києві? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Київ. 

 

КОТКО В.Г. Ким він там працює зараз? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз працює директором департаменту 

держенергоефективності. 

 

КОТКО В.Г. З якого року? 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2015 року, з жовтня 2015 року. 

 

КОТКО В.Г. Два роки є керівної роботи? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора департаменту, директор 

департаменту НКРЕКП з 2012 по 2014 роки. 

 

КОТКО В.Г.  Все проходить. Давайте по документах. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі документи є. Від 20.02. довідки. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Все відповідає. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Все відповідає. 
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КОТКО В.Г.  Добре. Значить, Магльованний проходить у нас. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Далі наступний кандидат. Наступний кандидат – Малий 

Ігор Анатолійович. Все є. Тут автобіографію можна брати, тут особовий 

листок. Все є, але в кожен файлик окремо вкладено. Заява. 1966 року 

народження. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. Донецьк. Де він учився? Національна юридична 

академія ім. Ярослава Мудрого – "правоведение" і Донецьке військово-

політичне училище. 

 

КОТКО В.Г.  Ну це нам не треба. Юрист? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Юрист.  

 

КОТКО В.Г.  І там, і там юрист.  Де зараз живе? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  У Києві. 

 

КОТКО В.Г.  Київ. Де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз я подивлюся. Зараз, секундочку. Ми зараз візьмемо. 

 

КОТКО В.Г.  Так що, де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Є, все є. 
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ГОЛІКОВА С.В.  Просто почерк такий. Член наглядової ради ПАТ 

"Центренерго", голова наглядової ради - Дністровська ГАЕС, з 2013 по 2014 

рік. 

 

КОТКО В.Г.  Тобто в міністерстві працює чи що? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  З 2014 по теперішній час – член наглядової ради ПАТ 

"Центренерго".  

 

КОТКО В.Г.  А що, член наглядової ради – це штатна посада? 

 

ПОТАШНИК С.І. А как же? Самая хорошая посада. 

 

(Сміх у залі)  

 

ЗЕНЮК Л.О. О! Бачите що навіть? Член ліквідаційної комісії НАК 

"Енергетична компанія України". 

 

КОТКО В.Г.  Ясно. Це вже ближче до істини. Звідти він і в наглядовій 

раді.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. 

 

КОТКО В.Г.  А зараз, я думаю, це по сьогоднішній день? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ліквідаційна комісія завершила свою роботу в 2017 році. 

З 2014 по 2017 рік він був членом ліквідаційної комісії НАК…  

 

КОТКО В.Г.  Зрозуміло. А зараз?  
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ЗЕНЮК Л.О. А зараз він член наглядової ради ПАТ "Центренерго".  

 

КОТКО В.Г.  Зрозуміло. Ясно. Це НАК його призначив, він там 

продовжує поки працювати. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. 

 

КОТКО В.Г.  Ну  до Мінпалива більше відношення. Ясно. 

Значить, що ми пишемо? Працював в НАК ЕКУ, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи перевірила. Повнота є. Всі документи. 

 

КОТКО В.Г.  А оце в ліквідаційній він ким був там?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Голова? 

 

ЗЕНЮК Л.О. В ліквідаційній? Член. Член ліквідаційної комісії.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А голова? Він там ще кимось був. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз побачимо. Голова наглядової ради Дністровська 

ГАЕС. 

 

КОТКО В.Г.  А член ліквідаційної комісії - це керівна посада? 
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ГОЛІКОВА С.В. Ну він був головою наглядової ради 

"Миколаївобленерго".  

 

КОТКО В.Г.  Ну зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Заступник голови наглядової ради "Західенерго".  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну в нього 2 роки керівних тут є. Заступник директора – 

це 4 роки. Достатньо. 

 

КОТКО В.Г. А в НАК ЕКУ?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В НАК ЕКУ? 

 

КОТКО В.Г. До ліквідаційної комісії, в якій він працював, в НАК ЕКУ.   

 

ЗЕНЮК Л.О. До ліквідаційної комісії…  

 

ГОЛІКОВА С.В. Замдиректора департаменту правового забезпечення.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, замдиректора  департаменту. 

 

КОТКО В.Г. Він юрист у нас. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він юрист, так.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. Значить, пишемо: юридичне, юрист, юридична 

сфера й енергетика.  

 



92 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. І ще він працював в Міністерстві палива й 

енергетики, заступник начальника Головного юридичного управління 

директором департаменту майнових відносин.  

 

КОТКО В.Г. Значить, достатньо стажу і того, і того.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. І всі документи в нього в порядку.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Допускається, так?   

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, проходить.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний Мітченко Віктор Вікторович. 1973 року 

народження.  

 

КОТКО В.Г. 60? 

 

ЗЕНЮК Л.О. 1973 року.  

 

КОТКО В.Г. 1973-го. 

 

ЗЕНЮК Л.О. З міста Дніпро.  

 

КОТКО В.Г. Дніпро. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  
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КОТКО В.Г. Освіта?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта вища.  

 

КОТКО В.Г. Яка саме?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Національна гірнича академія. 

 

КОТКО В.Г. Технічна.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Технічна. Й інженер-електрик, так.  

 

КОТКО В.Г. Ясно.  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2014 року по теперішній час працює директором 

підприємства "Дніпровські міські електричні мережі". До цього часу з 2007 

року по 2009 рік був начальником РЕМ-1 "Дніпропетровські міські 

електричні мережі". І з 2000-го по 2007 рік – заступник начальника РЕМ з 

енергонагляду. Практично вся трудова діяльність в "Дніпрообленерго".  

 

КОТКО В.Г. З якого року?  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2000 року. Тут він навіть дав копії "Трудової 

книжки" своєї. Тут все можна подивитися. "Дніпропетровські міські 

електричні мережі"… 

 

КОТКО В.Г. Ну, зрозуміло, все ясно, "Дніпрообленерго". В основному, 

він там в РЕМах працював.  
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ГОЛІКОВА С.В. Так, так.  

 

КОТКО В.Г. Начальник РЕМу чи заступник?      

  

ГОЛІКОВА С.В. Зараз він директор підприємства "Дніпровські міські 

електричні мережі", це начальник РЕМу.   

 

КОТКО В.Г. Добре. Значить, електроенергетика.  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2014 року.  

 

КОТКО В.Г. Документи всі?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі в порядку.  

 

КОТКО В.Г. Все, Мітченко зрозуміло.  

Морозова.   

 

ЗЕНЮК Л.О. Подяка є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Подяка?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Подяка від міністра.  

   

ГОЛІКОВА С.В. Насалик підписав?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. У кого подяка є?  
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ЗЕНЮК Л.О. Від міністра енергетики й вугільної промисловості.  

 

КОТКО В.Г. Від якого міністра?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Насалика.  

  

КОТКО В.Г. Свіжа.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Репліка без мікрофону)  

 

ЗЕНЮК Л.О. А він міг, це дозволяється. Якщо хто хоче, будь ласка.  

 

ПОТАШНИК С.І. А Морозовой можно посмотреть фотографию?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, зараз. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз, Семене Ізрайлевичу. Почекайте.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Будь ласка.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Проходить.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тепер, далі: Морозова Вікторія Іванівна. Зараз, якщо тут є 

її фотографія, то я вам… Ось, будь ласка.  

 

КОТКО В.Г. Після закінчення прийому документів. Давайте поїхали.   

 

ЗЕНЮК Л.О. Ось, будь ласка, можете подивитися. Будь ласка. 
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КОТКО В.Г. Ну, давай. Це симпатія Семена Ізрайлевича.  

    

ЗЕНЮК Л.О.  Ви так жартуєте? 

 

КОТКО В.Г. Ні. Зауважую, що як  тільки тут якась жінка, він відразу 

хоче подивитися. (Сміх). 

Добре. Повертаємося. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Освіта вища. Вона 1970 року народження. 

 

 КОТКО В.Г. 1970-го. І хто вона, юрист? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Вона юрист. Університет імені Шевченка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. У неї сьогодні  день народження. 

 

КОТКО В.Г. На заметку возьмите. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 1999 року в комісії. 

 

КОТКО В.Г. 1999-го? В якості починала? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Провідний юрисконсульт. Головний… 

 

КОТКО В.Г. А коли почала керівником там? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Головний спеціаліст, начальник  відділу з 2004 року. 
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КОТКО В.Г. 2004 року загальний керівник уже була? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

КОТКО В.Г. Це значить 13 років керівником. І з 1999-го – це 18 років 

стаж, так? Електроенергетика і юрист. Ясно. НКРЕКП. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи я перевірила, всі документи, все є. 

Відповідають. 

 

КОТКО В.Г. Раз вона членом комісії працює, то, мабуть, у неї все є. 

Добре.  

Мотовилов. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний Мотовилов Дмитро Анатолійович з міста 

Вінниці. Він 1979 року народження, вік 38 років. З міста Вінниці, він 

закінчив Державний технічний університет за спеціальністю "Електричні 

системи та мережі". 

 

КОТКО В.Г. Технічна освіта. Далі? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  І Академія державного управління. Досвід роботи, він 

починав. 

 

КОТКО В.Г. Зараз ким працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Зараз  він працює – інженер з технічного аудиту ПАТ 

"Вінниця обленерго".  
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КОТКО В.Г. Не на керівній посаді? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Не на керівній. А був з 2011-го по 2014 рік начальник 

відділу НКРЕКП у Вінницькій, Хмельницькій, Тернопільській, Чернівецькій 

областях. Тобто у нього три роки керівних таких було. 

 

КОТКО В.Г. В НКРЕКП? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Територіальних, так. 

 

КОТКО В.Г. Але зараз він інженер всього після того, як там працював. 

Зрозуміло.  

 

ЗЕНЮК Л.О.  Згода, згода, автобіографія. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Що там у нього: все є чи чогось нема? Значить 3 

роки у нього є керівником? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є керівником. 

 

КОТКО В.Г. І скільки років в енергетиці? Там років 10, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Майже 10. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Формально все є? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Все є. Всі документи є. 
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КОТКО В.Г. Немчинов. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Немчинов Максим Олександрович. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 1976-о. 

 

КОТКО В.Г. Живе у місті Київ.  

Освіта? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта вища:  Донбаський гірничо-металургійний 

інститут. 

 

КОТКО В.Г. Технічна, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Технічна. 

І друге: правознавство. 

 

КОТКО В.Г. І юридична. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він живе в Києві. 

 

КОТКО В.Г. Де працює зараз? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз працює комерційний директор ПП ВКФ "Алмакс". 

З 2011 по 2016 роки був начальником відділу Міністерства енергетики та 

вугільної промисловості, тобто 5 років. А взагалі він працював з 2010 року в 

Міністерстві вугільної промисловості, тоді в Міністерстві енергетики та 

вугільної промисловості. 
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КОТКО В.Г. А зараз? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз працює комерційний директор ПП ВКФ "Алмакс". 

 

КОТКО В.Г. Зараз не зрозуміло. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Що таке "Алмакс"? Тут написано, що до того він 

працював менеджером.  

 

КОТКО В.Г. У нього все є. Просто цікаво чим зараз він займається, чи 

це в сфері енергетики, чи це взагалі ніякого відношення до 

електроенергетики не має. А був там начальником відділу… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він пише, що звільнився з Міністерства енергетики у 

березні 2016 року, відмовившись від запропонованих посад у зв'язку зі 

змінами структури міністерства. З травня по цей час працює комерційним 

директором ПП ВКФ "Алмакс". У 2016 році виграв конкурс на зайняття 

вакантної посади держсекретаря, досі на посаду не призначений. 

 

КОТКО В.Г. Дерсекретаря Мінпаливенерго? Виграв конкурс? 

 

ГОЛІКОВА С.В. У 2016 році. А там якісь судові справи були. 

 

КОТКО В.Г. Там виконуючий обов'язки зараз. Як в 2016 році виграв 

конкурс на зайняття вакантної посади держсекретаря Мінпаливенерго. 

Зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тобто у нього електрика і правознавство. 
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ЗЕНЮК Л.О. Тут написано "Алмакс".  

 

КОТКО В.Г. А яким відділом він керував у міністерстві? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він був начальником відділу з питань реформування 

вугільної галузі. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Тоді вугільна галузь і юридична. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В основному – вугільна. 

 

КОТКО В.Г. Яка в нього юридична практика? Я так розумію, ніякої. 

Може, цей "Алмакс" юридичний? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, він працював провідним юрисконсультом "Вугілля 

України" у відділі реструктуризації. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. Ясно.  

Значить, в основному у нього все-таки юридична практика. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Юридична, корпоративна якась. 

 

КОТКО В.Г. З правовими питаннями більш так. Вугільне щось таке. 

Добре. Зрозуміло. Документи всі є, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Є.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  
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ГОЛІКОВА С.В. Зараз Люда перевіряє.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, я перевіряю. Тут ще рекомендаційні, сертифікати. Я 

хочу глянути його декларації. Де ці декларації? Є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є, 2017 рік. Приймається.  

 

КОТКО В.Г. Нестерук.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Нестерук. Він проживає в місті Києві.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 1981 року народження.. 

 

ІЗ ЗАЛУ. 71-го?   

 

ГОЛІКОВА С.В. 1981-го.  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Як звати?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Володимир Валерійович. Зараз він – радник віце-

прем'єр-міністра Кістіона з питань електроенергетики з 2017 року.  

 

КОТКО В.Г. З 2017 року хто?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Радник віце-прем'єр-міністра Кістіона. З 2013 по 2016 

роки працював в "Київенерго". Директор по роботі з енергоринком та 

регуляторними органами.  
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КОТКО В.Г. Ясно.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта у нього – інженер-енергоменеджер (Київ, КПІ) 

і економіст (Міжнародний інститут фінансів, фінанси та кредит).  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Енергоменеджер?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Інженер-енергоменеджер. Кваліфікація: 

енергозбереження, енергоменеджмент. 

 

КОТКО В.Г. То економічна, не технічна. Це раніше називали "інженер-

економіст". Значить, технічної нема у нього. Економічна. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він закінчив КПІ, отримав. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Яка спеціальність?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Він пише так: КПІ, факультет енергозбереження та 

енергоменеджменту.         

 

КОТКО В.Г. Ну, це не технічна.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Спеціальність "енергетичний менеджмент".  

 

КОТКО В.Г. Це все економічне.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Спеціалізація – інженер-енергоменеджер. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це все технічне.  
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КОТКО В.Г. Технічне?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Конечно.  

 

КОТКО В.Г. Добре, хай буде.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну, у нього є й економічна освіта.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Міжнародний університет фінансів, економіст.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Працював в "Київенерго", "Дніпробленерго".  

 

КОТКО В.Г. А в "Дніпробленерго" ким?     

 

ГОЛІКОВА С.В. В "Дніпробленерго" - помічник генерального 

директора з регулювання ліцензованої діяльності та… 

 

КОТКО В.Г. Ну, це не керівник. Керівником коли він був? Зараз радник 

– теж не підходить.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Радник "Київенерго". Ну, в "Київенерго" з 2013 по 

2016 рік – директор по роботі з енергоринком.  

 

КОТКО В.Г. Три роки, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Три роки.  
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КОТКО В.Г. Є. Значить, три роки є і загальний стаж теж є. Ясно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи всі в порядку . 

 

КОТКО В.Г. Електроенергетика, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Значить, всі приймаються.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі документи  - так, в порядку.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

Овдієнко.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний Овдієнко Олександр Вікторович. В Києві він 

зараз проживає. У нього Національний технічний університет (КПІ), теж 

Інститут енергозбереження (енергоменеджер), спеціальність - "інженер-

електрик".  

 

КОТКО В.Г. Технічна, значить.  

   

ЗЕНЮК Л.О. Так. І Міжрегіональна академія управління персоналом,  

"Магістр фінансів".   

 

ГОЛІКОВА С.В. Фінансовий менеджмент. 
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ЗЕНЮК Л.О. Так. Він 1977 року народження. У нього зараз посада 

заступник генерального директора з 2009 року по теперішній час. Групи 

компаній "Содружество" називається. І розписано, чим це "Содружество" 

займається. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2007-2009 роки працював в "Кременчукгаз".  

 

КОТКО В.Г. Значить сфера газ, зрозуміло. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  І в цьому "Содружество" теж сфера газ, тому що у нього 

"аналіз потенціалу енергоефективності і виробництва природнього газу в 

Івано-Франківській області, пілотний проект газових підприємств" – це газ. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Значить 3 роки керівника є?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Є. 

 

КОТКО В.Г. І загальний стаж є. Все. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, є. 

 

КОТКО В.Г. Документи перевіряємо. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз перевіряю. Він навіть надав рекомендаційні листи. 

 

КОТКО В.Г. Це будемо потім рекомендаційні. Все є? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Всі документи в повному порядку. 
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КОТКО В.Г. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Олексенко Олександр Сергійович, 1972 року 

народження. 

 

КОТКО В.Г. Київ? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Секундочку. Я можу подивитися копію паспорта. Місце 

проживання - Полтава. 

 

КОТКО В.Г. Полтава. Освіта? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Харківський державний технічний університет 

радіоелектроніки за спеціальністю "радіотехніка" і кваліфікація 

радіоінженер, технічна. 

 

КОТКО В.Г. Технічна. І більше вищої нема? 

 

ГОЛІКОВА С.В. І Вища школа міжнародного бізнесу за спеціалізацією 

міжнародний менеджмент, кваліфікація міжнародний менеджмент. 

 

КОТКО В.Г. Управління. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Але досвід роботи у нього був з 2003-го по 2010 рік 

фінансовий директор ВАТ "Полтаваобленерго". Тепер був заступник 

генерального директора з економіки і фінансів "Полтаватеплоенерго".  Тобто  

нього досвід є. І він зараз виконуючий обов'язки генерального директора 

"Полтаватеплоенерго".   
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КОТКО В.Г. Теплоенерго, значить комунальна, електро- і  комунальна, 

так? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Так. 

 

КОТКО В.Г.  Комунальна сфера. У нас не так багато ще комунальників. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ну, в "Полтаватеплоенерго" він працює рік. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А до того був заступником. Є в нього. 

"Полтаватеплоенерго". 

Так, довідки є. Це військовий квиток офіцера запасу. Документи всі в 

порядку. 

 

КОТКО В.Г.  Все, обвели в кружок.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний – Олефір Дмитро Олександрович. Він зараз 

заступник начальника оперативно-диспетчерського управління НЕК 

"Укренерго". 1976 рік народження. Технічна освіта. Київський політехнічний 

інститут, факультет електроенергетики та автоматики. Інженер-електрик.  

 

КОТКО В.Г.  Скільки він керівником там? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Заступником начальника оперативно-диспетчерського – з 

2016 року. А ще він був начальник управління технічних засобів керування. 

 

КОТКО В.Г.  З якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2015 року.  
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КОТКО В.Г.  3 роки є, так?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Нам треба 2 роки. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Зам головного диспетчера з 2014 року. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього достатньо, так. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Начальник технологічного департаменту.  

 

КОТКО В.Г.  5. І тут є. Все, ясно. Електроенергетика. 

Перевіряйте повноту.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, це паспорт, автобіографія, диплом з відзнакою і 

довідки. Всі документи є. Приймається. 

 

КОТКО В.Г.  Все є, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. 

 

КОТКО В.Г.  Олефір – обвели. 

Петриковець Костянтин Яковлевич. 

 



110 

 

ЗЕНЮК Л.О. Петриковець Костянтин Яковлевич. Він 1961 року 

народження. Освіта – Інститут народного господарства, "планування 

промисловості", і Національна академія державного управління. 

 

КОТКО В.Г.  Економіст і управління. Ясно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. У  Києві живе, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, у Києві живе. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Досвід роботи.  

 

КОТКО В.Г.  Останнє місце роботи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Останнє місце роботи – ДП НАЕК "Енергоатом", 

заступник директора Центру з впровадження нової моделі ринку 

електроенергії. Зараз, зараз. Працював раніше в ДП "Енергоринок", перший 

заступник директора. 

 

КОТКО В.Г.  З якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2010 по 2014 рік.  

 

КОТКО В.Г.  Значить, керівником і взагалі в енергетиці достатньо. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  В енергетиці достатньо. 
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КОТКО В.Г.  Всього скрізь достатньо. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Електроенергетика. Повноту перевіряйте. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Перевіряємо. Згоди, автобіографія, листок, копія 

паспорта, копія військового квитка, декларація за 2017 рік, дипломи. Всі 

документи є. 

 

КОТКО В.Г. Все, обвели кружок, пройшов. Прийнято документи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Поліщук Олег Васильович. 1975 року 

народження, живе в місті Києві.  

 

КОТКО В.Г. Освіта. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта. В нього їх багато. Перший був Університет 

туризму, економіки і права – "правознавство", юрист; Національна академія 

при Президентові, магістр державного управління; Міжнародний інститут 

менеджменту і Одеський національний політехнічний університет - атомна 

енергетика. 

 

КОТКО В.Г. Технічна, юридична і управління. Де він працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він зараз працює директором запобігання протидії 

корупції НЕК "Енергоатом", теперішній час. З 2014 року він директор центру 

запобігання корупції,  раніше працював ще керівником юридичної служби 
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ДП "Енергоринок" три роки, заступник директора з правових питань, був рік 

в нього ДП "Енергоринок". 

 

КОТКО В.Г. Значить, юридична. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, директор департаменту. 

 

КОТКО В.Г. Перевіряйте документи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Особистий листок, автобіографія, диплом, диплом 

магістра. Документи всі в порядку. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Поліщук проходить. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Радченко Євген Миколайович. 1973 року народження. 

Освіта – Запорізька державна інженерна академія - "економіка 

підприємства", економіст. Крім того, Академія будівництва і архітектури, 

інженер-будівельник. 

 

КОТКО В.Г. Місто? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Київ, я так розумію.  

 

КОТКО В.Г. Де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз працює в "Укрзалізниці", департамент майнових та 

земельних ресурсів. 

 

КОТКО В.Г. А  яким це боком до  електроенергії? 
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ЗЕНЮК Л.О. З 2012 по 2016 роки він був директором, заступником 

директора ДП "Центр розвитку державного приватного партнерства", яке 

знаходиться в управлінні Міністерства регіонального розвитку, будівництва, 

житлово-комунального господарства. 

 

КОТКО В.Г. Так що, пишемо ЖКГ? 

 

ЗЕНЮК Л.О. У нього вся спеціалізація житлово-комунальне 

господарство.  

 

КОТКО В.Г. А хто він? Чим він там займався? Не правові ж питання у 

нього, а приватизація чи що? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Там є теплопостачання, вуличне освітлення проекти 

якісь. 

 

КОТКО В.Г. Теплопостачання? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г. Так скільки у нього керівного стажу? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Керівного стажу тут 4 роки. І в сфері ЖКГ. А ще у нього 

було  теплопостачання, водопостачання. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Директор тепловодоенергії. 

 

КОТКО В.Г. А зараз працює взагалі в "Укрзалізниці". 
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ГОЛІКОВА С.В. А працював в "Теплоенерго". 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. А зараз в "Укрзалізниці" чим він займається? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Земельно-майнові відносини. 

 

КОТКО В.Г. Ще щось таке. Добре.  

І місто Київ. Ясно. 

Все. Документи перевіряємо, повноту. 

Все є, так? Добре.  

Це у нас був Радченко. 

Дивимось останнього до перерви. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний. Сагайдачний Олексій Олександрович – 1978 

року народження з Запорізької області, місто Енергодар. Можливо, родич 

Сагайдачного. 

 

КОТКО В.Г. Де працює зараз? 

 

ГОЛІКОВА С.В. ДП "Запорізька ТЕС". 

 

КОТКО В.Г. І в якості? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Керівник департаменту і сервісу. Це обслуговування. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта: Одеський політехнічний університет, "теплові 

електричні станції". 
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КОТКО В.Г. Ким зараз працює? 

 

ГОЛІКОВА С.В. На Запорізькій ТЕС з 2000 року. А на керівних 

посадах: заступник директора з загальних питань, виконуючий обов'язки… З 

2011 року начальник відділу підготовки і проведення ремонтів. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Все є у нього. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта технічна. 

 

КОТКО В.Г. Повноту документів перевіряйте. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Все є. 

 

КОТКО В.Г. Дивіться, що у нас залишилось. 39, 49, у нас тут 9 

залишилося. Це ще  біля години. Коли нам краще на обід піти? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Василю Григоровичу, ми думали, що ще 3 пакети 

принести 23-м числом, тобто зараз буде ще більше відкриття. 

 

КОТКО В.Г. Коли краще на обід піти зараз чи трохи пізніше? 

 

ЗЕНЮК Л.О. За практикою, треба прийти за 15 хвилин після 13.00. О 

13.15 нормально, це найкращий час. Там менше всього часу. 

 

КОТКО В.Г. Давайте ще одну людину.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Саєнко Іван Максимович – 1958 року народження, 

проживає у місті Дніпро.  
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Освіта: Донецький державний університет, історичний факультет. Тоді 

Державна юридична академія – юрист. 

 

КОТКО В.Г. Де працює зараз? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Загальний стаж – 42 роки. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Адвокат з 1995 року. 

 

КОТКО В.Г. А керівні посади де в нього? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора науково-виробничої фірми 

цільового впровадження технологій, служба в органах внутрішніх справ, 

вчитель історії, рядовий. Практично тільки з 1995 року адвокат. Але адвокат 

– це незалежна професійна діяльність. Це можна сказати, що посада керівна, 

але просто немає в енергетиці у нього досвіду. 

 

КОТКО В.Г. В енергетиці – немає, в комунальному – немає, в газі – 

немає? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. 

 

КОТКО В.Г. Тоді все – завертаємо документи, і на цьому закінчуємо 

цю справу. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тобто якщо навіть був адвокатом у сфері 

енергетики… 

 

КОТКО В.Г. Та якби ж то. Не приймаємо ці документи, так? 
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ГОЛІКОВА С.В. Зараз давайте перевіримо ще до кінця. Там ще, може, 

щось. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Читаю автобіографію: загальний стаж – 42 роки. З них 

останні 22 роки – це робота адвоката. 

 

КОТКО В.Г. До цього що він робив? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Був секретарем Чернігівської … (нерозб.). Вчитель 

історії. Потім служба в органах внутрішніх справ.  

 

КОТКО В.Г. Світлано, не займаймо часу. Немає в нього? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Немає. В енергетиці немає. 

 

КОТКО В.Г. Все. Документи не прийняли.  

Наступний. Сарамага.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте на цьому закінчимо.  

 

КОТКО В.Г. Робимо перерву.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Робимо перерву до другої години.  

 

КОТКО В.Г. Дивіться, тут у нас ще на годину, не менше, роботи. Потім 

у нас ще є два питання, які ми повинні розглянути, там ще півгодини. 

Півтори години – це мінімум, а може бути і дві. І ще троє у нас додалося, 

так? То це може бути і більше.  

Оголошується перерва на годину.  
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ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

ГОЛІКОВА С.В. Продовжуємо засідання комісії. 

Наступний. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Сарамага Роман Костянтинович – проживає в Києві.  

Його резюме: посада – юрист. Основне місце роботи…. 

Взагалі він юрист морського права – продаж суден, питання 

страхування. 

 

КОТКО В.Г. Що таке "юрист морського права"? Це така спеціальність?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Такого немає. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Спеціалізація. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Який у нього досвід роботи? Він з 2014 по 2017 роки 

працював … – нафтогазова компанія. Посада – директор, нафтогазова 

компанія. З 2006 року уклала договір про спільну діяльність з ДАК 

"Чорноморнафтогаз" щодо розробки 5-и газових та газоконденсатних ділянок 

на шельфі Чорного моря. 

 

ЗЕНЮК Л.О. 1986 року народження. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А з 2012 по 2017 рік член управління Комітету 

спільної діяльності ДАК "Чорноморнафтогаз", …  До цього працював у 

нафтогазовій компанії з активами в Карпатському та Дніпровсько-

Донецькому басейні. 
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КОТКО В.Г. У якості? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Радник з розвитку бізнесу. 

 

КОТКО В.Г. Скільки він пропрацював на керівних посадах? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можна сказати… Заступник голови представництва 

… з 2015 по 2017 рік. 

 

КОТКО В.Г. Це 2 роки заступник. 

А взагалі в цій сфері скільки? Керівника у нього 2 роки є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Керівника є, можна сказати. А в цій сфері, якщо з 

2011 році з видобутку нафти і газу, то 6 років. 

 

КОТКО В.Г. І зараз він працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз – юрист морського права.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, то раніше працював. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тут у мене тільки навчання: дипломні роботи, володіння 

мовами. Ось тут у мене написано: січень-жовтень, 7-й, 9-й,  а тут немає 

"договірна робота". 

 

ГОЛІКОВА С.В. По 2017 рік. А зараз де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Дуже важко тут зрозуміти з його… 
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Ось запис у його особовому листку: він по 3-й місяць  2017 року, тобто 

рік тому, був радником з розвитку бізнесу товариства "… Петроліум". Зараз 

невідомо. Немає інформації, де і ким він зараз працює. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Розбіжності тут є. 

 

КОТКО В.Г. Радник у  нафтогазовій компанії, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. …а тут він пише, що це радник з розвитку..,  а воно і 

те і те. 

 

КОТКО В.Г. Значить юрист, юридична і газ, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Нафтогаз, так. 

 

КОТКО В.Г. 6 років стажу в енергетиці, 2 роки керівника. В Києві 

зараз? І зараз невідомо де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  В Києві, так. Невідомо. 

 

КОТКО В.Г. А чому він нам подав по цю дату? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він на 2017 рік подав - і все. 

 

КОТКО В.Г. Але він зобов'язаний був написати, чим зараз займається, 

чи ні? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Такого обов'язкового немає. 
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КОТКО В.Г. А що у нас вимагається? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Особистий листок з обліку кадрів він заповнив по 

2017 рік. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Так, і тут написано, де він працював з 2014-го по 2017-й, 

і все, більш немає. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Документи повнота: довідки там є медичні, 

дипломи і все інше? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Диплом магістра Університету ім. Тараса Шевченка, 

міжнародне право.  

 

КОТКО В.Г. Юрист. Пише туманно. Туман повний. Посада директор, 

виконання статутних обов'язків директора юридичної особи. Крапка. 

Юридичний супровід компанії. Сам себе супроводжує,  чи що? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я так розумію, що там дві посади займає паралельно, 

скоріш за все. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Якщо немає посади, то не може брати участь в 

конкурсі? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, чому? Безробітній у нас є. Там допустили – люди, 

які не працюють. Якщо формально є досвід і стаж роботи, то можна 

допускати. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. Так що, є все у нього? 
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ЗЕНЮК Л.О.  Я просто дивлюся зараз декларацію, просто у нього ще є 

допомога по безробіттю, є таке. Не знаю. То можливо не працює. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можливо, не працює. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Чекає роботу. Все інше є. 

 

КОТКО В.Г. Це  хто? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Сарамага Роман Костянтинович.  

 

КОТКО В.Г. Сарамага. Як той нам консультант казав, що "з четвертої 

групи активних". 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, в активних пошуках роботи. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Сарамага - решта є паперів? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, решта є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. У нього комплект документів є. Тобто він 

допускається, так? 

 

КОТКО В.Г. Добре. Поїхали далі. Стегній. 
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ЗЕНЮК Л.О. Стегній Богдан Станіславович. Він 1971 року 

народження.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Місто Миколаїв. Працює зараз в 

"Миколаївбудмонтаж" директор, працював з 2012 по 2017 роки в 

"Миколаївгаз" головою управління.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Закінчив Новочеркаський державний технічний 

університет, факультет "Інформаційно-вимірювальна техніка". Це технічна 

освіта.   

 

КОТКО В.Г. Скільки років він в "Миколаївгазі"? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він в "Укргазі" працював, потім "Дніпрогаз". 

 

КОТКО В.Г. Скільки років всього? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2004 року. 

 

КОТКО В.Г. Він в останній  час не працює. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2017 року перейшов на іншу роботу. 

 

КОТКО В.Г. Отже, з 2004 року це 13 років і керівником був. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Був керівником в "Миколаївгазі" 5 років і 4 роки в 

"Дніпрогазі". 

 

КОТКО В.Г. Достатньо. 
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ЗЕНЮК Л.О. Достатньо. 

 

КОТКО В.Г. Перевіряйте документи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Добре. 

 

КОТКО В.Г. А зараз будівельна компанія. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта в нього технічна. "Миколаївбудмонтаж". 

 

КОТКО В.Г. Є документи? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи, які вимагаються, в нього  є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Стегній проходить.  

 

КОТКО В.Г. Переходимо до наступного. Таратун.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Таратун  Вадим Сергійович. 1965 року народження, місто 

проживання Київ. 

 

КОТКО В.Г. Освіта. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Донецький політехнічний інститут, інженер-електрик, ще  

Львівський університет, правознавство, юрист. 

 

КОТКО В.Г. Технічна та юридична. Зараз він член комісії НКРЕКП. 
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ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г. Де він працював раніше? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він раніше працював з 2011 по 2017 роки ПРАТ 

"Укргідроенерго", начальник сектору спочатку був, тоді заступник директора 

департаменту, начальник відділу логістики. В нього різні були посади.  

 

КОТКО В.Г. Значить, в нього 6 років керівної. 

 

ЗЕНЮК Л.О. 6 років керівної. З 2007 по 2008 роки був начальник 

відділу енергетичного вугілля ДП "Вугілля України" і заступник директора 

департаменту НАК "ЕКУ" з виробництва. 

 

КОТКО В.Г. А скільки всього в нього  стажу енергетичного?  

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього енергетичного стажу, починаючи з 1995 року,   

по цей час, тобто 22 роки. 

 

КОТКО В.Г. І керівником там більше 6 років. Значить, електрика в 

нього? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Електрика, вугілля. 

 

КОТКО В.Г. А вугілля звідки? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він  спочатку працював в ДП "Вугілля України". 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло.  
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ЗЕНЮК Л.О. Трудову книжку навіть дав, диплом. 

 

КОТКО В.Г. Це нам не треба. Значить,  зараз НКРЕКП, так?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Тимчасовий.  

 

КОТКО В.Г. Я знаю, тимчасовий керівник.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, документи всі у нього є.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

Формагей.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступний у нас Формагей Олександр Леонідович. Він 

зараз є заступником директора департаменту юридичного забезпечення та 

майнових відносин ПРАТ "Укргідроенерго". Він проживає в Києві.  

 

КОТКО В.Г. "Укргідроенерго".  

 

ІЗ ЗАЛУ.  З якого року?  

 

ГОЛІКОВА С.В. 39 років. Це скільки йому?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Він 1978 року народження.  

 

КОТКО В.Г. "Укргідроенерго", заступник.  
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ГОЛІКОВА С.В. Замначальника департаменту.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Заступник директора департаменту юридичного 

забезпечення.  

 

КОТКО В.Г. Юрист, так? Освіта юридична?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Він написав, що він має досвід роботи в енергетиці 10 

років, а 6 років 8 місяців – на посадах керівних. 

 

КОТКО В.Г. Ну добре. І юридична освіта, так?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.   

Тепер що можна сказати? Що він зараз (але зараз) по теперішній час 

працює директор за сумісництвом приватного підприємства "Артилекс-

консалт". Він співвласником є цього.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Він не працює, він співвласник.  

 

ЗЕНЮК Л.О. А співвласник, він не працює.  Він є співвласником.  

Ну от є: керівництво поточною діяльністю.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Директор за сумісництвом.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Тому я і сказала, що і працює. 
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КОТКО В.Г. Значить, електрика, юридичний він.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. Ну все. Документи перевіряємо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Це є, розвернуті довідки щодо стану здоров'я, це 

військкомат, це посвідчення атестації і сертифікати. Зараз я подивлюся, де 

його декларація.  

 

КОТКО В.Г. Освіту перевірили, диплом?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіту - так. Декларація є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. За 2017 рік?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз. Декларація за 2017 рік. Всі документи в нього в 

порядку. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Обвели в кружок. Переходимо до Цапліна.  

Цаплін, Київ, місце роботи - НКРЕКП.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Цаплін Валерій Іванович. Рік народження – 1957.  

 

КОТКО В.Г.  Освіта? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта – Київський політехнічний, інженерно-фізичний 

факультет, кваліфікація – інженер. Фізика металів.  
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КОТКО В.Г.  Ясно, ясно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це в нього перша освіта. І ще в нього магістерська 

програма в Києво-Могилянській академії була. 

 

КОТКО В.Г.  Це яка там освіта дається? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це спеціалізація – Київська школа економіки, економіка. 

Магістр з економіки. 

 

КОТКО В.Г.  Ясно. Технічна, економіка.  

 

ЗЕНЮК Л.О. В НКРЕКП він зараз працює директором департаменту 

стратегічного планування. З 2014 року по сьогодні він директор 

департаменту стратегічного планування. 

 

КОТКО В.Г.  До цього він був начальником управління.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Начальник управління. 

 

КОТКО В.Г.  Стажу достатньо. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  В нього  достатньо стажу. 

 

КОТКО В.Г.  Перевіряйте документи, їх повноту. Він років 15 там уже 

начальник управління, директор департаменту і таке інше. Він ще до мене 

працював. Потім пішов з комісії, потім при мені прийшов, повернувся. На 

навчання кудись їздив. Так що в нього там зі стажем добре.  
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ЗЕНЮК Л.О. Все в порядку.  

 

КОТКО В.Г.  Є. Добре. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Все є. 

 

КОТКО В.Г.  Переходимо до наступного. Чумак. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Чумак Артем Володимирович. 1971 року народження. У 

нього освіта – Київський національний економічний університет, 

спеціальність "фінанси і кредит". В нього освіта ще Регіональний інститут 

державного управління дніпропетровський – "державне управління". Ще 

було – Донбаська національна академія будівництва і архітектури.  

 

КОТКО В.Г.  Добре, достатньо. Економіка і управління в нього є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього  - так. В нього фінанси і кредит. 

 

КОТКО В.Г.  Живе зараз де? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він живе в Києві. Він працює з 2014 року по зараз – 

директор департаменту з регулювання відносин у сфері централізованого 

водопостачання і водовідведення в НКРЕКП. Зараз. І працював ще… Тобто 

він з 2011 року по теперішній час в НКРЕКП працює.  

 

КОТКО В.Г.  З 2011 року? Значить, стаж є.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Стаж є. Керівний… 
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КОТКО В.Г.  Теж є.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Досвід керівної роботи теж є. 

 

КОТКО В.Г.  НКРЕКП, житлово-комунальний сектор.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Водопостачання, житлово-комунальна сфера.  

 

КОТКО В.Г.  Зрозуміло. Він хто, заступник начальника департаменту? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він зараз працює не заступником, а директором 

департаменту з регулювання відносин… 

 

КОТКО В.Г.  Добре. Директор департаменту. Ясно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Перевіряю документи. Всі документи в нього 

відповідають.  

 

КОТКО В.Г. Все, добре.  

Юшко. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Юшко Андрій Миколайович, 1982 року народження. 

Місце проживання – Маріуполь. Освіта в нього така: остання освіта – це 

Києво-Могилянська академія, магістр бізнес-адміністрування, ще до того він 

рік навчався в Сумському державному університеті, факультет "Електроніка, 

електронні системи". А, це не рік, він навчався з 2001 року повністю. 

Навчався в Сумському державному університеті на факультеті "Електроніка, 

електронні системи". Ще в нього була "електрифікація і автоматизація 

сільського господарства" – це в технікумі.  
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КОТКО В.Г. Освіта технічна. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тобто технічна освіта в нього є.  

 

КОТКО В.Г. Зараз де працює? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз він є керівником департаменту високовольтних 

мереж ПАТ "ДТЕК Донецькобленерго" в Краматорську, працює з липня 2017 

року.  

Ще він працював у "ДТЕК Дніпрообленерго". Це безпека та гігієна 

праці, охорона праці. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2004 року він працює в енергетиці.  

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2004 року, так. 

 

КОТКО В.Г. Є в нього стаж. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього стаж є, так.  

 

КОТКО В.Г. Перевіряйте документи.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Декларація в нього за 2017 рік. Всі документи в нього є.  

 

КОТКО В.Г. Все є, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 
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КОТКО В.Г. Все, обвели.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще, як ми говорили, сьогодні тільки принесла 

експедиція, було прийнято 23-м, ще три документи. Всього додатково до 

нашого списку є 3 пакети, які сьогодні експедиція принесла, але вони були 

отримані 23 числа, штамп є. Потім оголосимо ім'я.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Починаймо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Мамонов Дмитро Вікторович, 1975 року народження. 

Спеціальність "правознавство", Київський національний університет імені 

Шевченка. І відмітив, що в нього диплом з відзнакою.  

 

КОТКО В.Г. Живе в Києві? 

 

ЗЕНЮК Л.О. В Броварах.  

Він написав, що він має загальний стаж в сфері правознавства 20 років. 

Досвід роботи  17 років в енергетичних компаніях, таких як: ДП НЕК 

"Укренерго", ДП "Енергоринок", НАЕК "Енергоатом", "Донбасенерго".  

 

КОТКО В.Г. В якості кого він там працював? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З листопада 2013 року по нинішній час працює 

заступником директора ТОВ "Юридична компанія "Декстер" і крім того ще 

радник ПАТ "Донбасенерго".  

 

КОТКО В.Г. Ну, радник – пропустимо. Заступник чого? 
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ЗЕНЮК Л.О. Заступник директора ТОВ "Юридична компанія 

"Декстер".  

 

КОТКО В.Г. Він розказує, що працював в "Енергоатомі". Ким він там 

працював? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він працював з липня 2006 року по грудень 

 

2012 в НАЕК "Енергоатом". 

 

КОТКО В.Г. В якості кого? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Спочатку в якості головного спеціаліста центру взаємодії 

з органами влади, начальник відділу нормативно-правового регулювання.  

 

КОТКО В.Г. З якого року?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Тут конкретно не написано. Це все разом воно написано.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 6 років. 

 

КОТКО В.Г. Ну 6 років і, може, місяць начальником.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз я подивлюся, може, це є в особовому листку.  

 

КОТКО В.Г. Будемо так казати, загальний стаж є в нього. Тепер, в 

якості керівника?  
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ЗЕНЮК Л.О. Заступник начальника департаменту з 2000 року по 2004 

рік в ДП "Енергоринок", 4 роки. Потім він працював з 2006 року по 2007 рік 

в "Енергоатомі". В "Енергоатомі" спочатку він працював головним фахівцем, 

а з 2007 року по 2012 рік – начальником відділу нормативно-правового 

регулювання. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. Так він хто в нас? Юрист в електроенергетиці.  

Документи перевіряйте.  

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього все є, включаючи декларацію за 2017 рік. Всі 

документи є. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Обвели.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Мужилко Микола Олександрович. Він народився в 1956 

році. Закінчив Київський політехнічний інститут, за спеціальністю він 

теплоенергетик. Зараз він проживає в Києві.  

 

КОТКО В.Г.  Де працював? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз головний інженер товариства "Рембудсервіс". До 

того працював – головний енергетик ПАТ "Осокор"; завідувач зовнішнього 

сектору господарських відносин – "Київгаз". В "Київгазі" він працював. ПАТ 

"Київгаз". От тільки незрозуміло, по яке. Світлано, дивіться, тут, напевно, 

якась помилка: 20-й рік. 20.10.20. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ну так, так.   
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ЗЕНЮК Л.О. Генеральний директор товариства "Техком" був. Я не 

знаю, що це за товариство. Рік він був. Тоді фахівець з теплопостачання, 

водопостачання, каналізації департаменту капітального будівництва. Ще був 

генеральний директор товариства "Технопом"; заступник директора 

товариства "Енергетик"; інженер-технолог. 

 

КОТКО В.Г.  Загальний стаж є в енергетиці? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Є, є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В нього загальний стаж є в енергетиці.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  І там також теплоенергетика.  

 

КОТКО В.Г.  Добре. Далі розберемося. Поки що "плюси" поставимо. 

Перевіряйте документи. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Декларація є. Всі  документи є. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ким працює зараз? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз він працює в товаристві "Рембудсервіс", яке 

управитель багатоквартирних будинків. Тобто як би виробником, 

транспортувальником, постачальником теплової енергії.  

 

КОТКО В.Г.  Так він заступник зараз керівника? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З листопада 2012 року – головний інженер товариства 

"Рембудсервіс". 
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КОТКО В.Г.  Управляюча компанія. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, управляюча компанія. 

 

КОТКО В.Г.  Головний інженер. Ясно.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Все. 

І тепер останній пакет документів – Костюшко Олег Петрович.  

 

КОТКО В.Г.  Костюшко? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Костюшко Олег Петрович. 1977 року народження. У 

нього освіта – Київський університет ім. Шевченка, кваліфікація 

"правознавство". 

 

КОТКО В.Г.  Так Університет ім. Шевченка що там, правознавець? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Правознавець, юрист.  

 

КОТКО В.Г.  Живе в Києві? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Живе в Києві. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, в Києві. 

 

КОТКО В.Г.  Де працює зараз? 
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ЗЕНЮК Л.О. Зараз працює генеральним директором асоціації 

"Український екологічний альянс".  

 

КОТКО В.Г.  Який альянс? 

 

ЗЕНЮК Л.О. "Український екологічний альянс".  

 

КОТКО В.Г.  Екологічний? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. В нього в основному є досвід щодо поводження з 

відходами: утилізація сміття, розбирання відходів, надання послуг з 

утилізації. Ну, справа в тому, що в нас же  НКРЕКП теж регулює цю сферу, 

тільки відходів. Тобто він – житлово-комунальне господарство. Питання 

житлово-комунального господарства, в основному. 

 

КОТКО В.Г.  ЖКГ? 

 

ЗЕНЮК Л.О.   Так, так. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  І відходи. 

 

ЗЕНЮК Л.О. І відходи.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А НКРКП регулює водопостачання, 

водовідведення… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так,  і відходи, поводження з відходами. 
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ЗЕНЮК Л.О. Поводження з відходами регулює, але обсяги, які 

перевищують там… 

 

КОТКО В.Г.  Так що у нас там? Все "плюси" в нього, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну поки що підходить. Там відходи. 

 

КОТКО В.Г.  А хто він і ким працює зараз?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Директор "Українського екологічного альянсу", так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г.  З якого року? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З 2013 року. 

 

КОТКО В.Г.  Поводження з відходами? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, генеральний директор. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Що цей альянс може робити? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це асоціація, це компанія, мені здається, що скоріше 

громадська, можливо, якась, тому що оскільки він написав, що сюди входять 

такі учасники, як "Київенерго", "ЕКО-Львів", "Укрвторресурси" – його 

учасники. 
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КОТКО В.Г.  Значить, це або об'єднання підприємств, або громадська 

спілка. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Скоріше всього. Можливо. 

 

ПОТАШНИК С.І. Типа ассоциации, да? 

 

КОТКО В.Г.  Може бути об'єднання підприємств просто. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це асоціація компаній поводження з відходами. Вона 

називається… 

 

КОТКО В.Г.  Асоціація може бути у вигляді об'єднання підприємств 

або громад… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Є учасники асоціації. Можливо, це громадська. Тому що 

незрозуміло. 

 

КОТКО В.Г.  Ну тоді би вона називалась громадська спілка. А якщо 

просто асоціація, значить, об'єднання підприємств. Ну, немає значення.  

Перевіряємо документи. Всі? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, документи всі є.  

 

КОТКО В.Г.  Є, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи всі є.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Відходи відносимо до житлово-комунальних. 
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КОТКО В.Г.  Ну ЖКГ, вважаємо, це таке діло. Формально підходить. 

Значить, ще два у нас. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Київський міський голова йому навіть надав 

рекомендаційний лист. 

 

КОТКО В.Г.  Міський голова – це хто? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Кличко.  

 

КОТКО В.Г.  Кличко. Значить, що у нас виходить? Підбиваємо 

підсумки. Одного ми документи не прийняли, двох – залишили під питанням, 

по Дудченку проясняємо і по Капустіну, це цьому, який з посольства в Італії. 

І два пакети у нас в дорозі. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, в дорозі. 

 

КОТКО В.Г.  В дорозі.  Все. 

Значить, ми за всіх умов зараз оголосимо перерву цього засідання і 

продовжимо там, наприклад, в середу. Нам ці два підійдуть і по цих уже 

прояснимо і будемо далі з цим працювати. 

Поки що по прийому документів ми закінчили.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Тоді ми все одно повинні протягом 3-х днів з 

моменту розкриття конвертів надати публікацію, тобто ми секретаріату 

доручаємо робити публікацію. 

 

КОТКО В.Г.  Я зараз думаю, нам треба публікацію без цих 3-х? 
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ГОЛІКОВА С.В.  Ну як відкрили конверти, так в законі сказано.  

 

КОТКО В.Г.  Так ні, ми ж не завершили їх відкривати. У нас  ще ж по 

2-х треба відкрити. Може, вони сьогодні прийдуть увечері, наприклад. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Можливо, так.  

 

КОТКО В.Г. Якщо ми оголошуємо перерву, я думаю, поки всіх не 

дочекаємось, не треба публікувати… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. У нас ще є 3 дні. Ми можемо продовжити, 

наприклад, в середу. 

 

КОТКО В.Г.  Так я ж сказав,зараз оголошуємо перерву до середи. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  В законі написано так: "Відомості, що містяться у 

поданих відповідно до цієї частини документах, підлягають оприлюдненню 

упродовж 3-х робочих днів після закінчення строку подання заявки". Не 

після відкриття конвертів. У нас закінчилось подання заявки у п'ятницю. 3 

робочих дні: понеділок, вівторок, середа.  

 

ЗЕНЮК Л.О. В четвер мають бути опубліковані документи. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  В середу або в четвер. 

 

КОТКО В.Г.  В середу? Зараз думаємо, коли у нас закінчився термін? 

23-го? 
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ГОЛІКОВА С.В.  23-го. 

 

КОТКО В.Г.  Робочий день сьогодні перший, другий, третій. Протягом 

3-х днів. Значить, в середу треба опублікувати.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Сьогодні – так, сьогодні ж ми відкриваємо. 

 

КОТКО В.Г.  Ні, так тут же ж відкриття ні до чого. Сказано – з моменту 

закінчення, завершення терміну подачі. Секунду! Але завершення терміну 

подачі - у нас ще воно не завершилось. Раз ми сказали, що поштою 

приймаємо, поки вони не прийдуть, якщо 19-го штемпель, тоді ми ще ніяк не 

завершили прийом документів. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Я не кажу про те, що вони з завтрашнього дня чи 

сьогодні вночі будуть починати публікувати. Я кажу, щоб вони розпочали цю 

роботу… 

 

КОТКО В.Г.  Ні, нехай підготують документи, але публікувати будемо, 

коли ті два прийдуть. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Вони всі разом будуть. 

 

КОТКО В.Г.  Так, коли всі. Що ж ми, не можемо ж ми…  І ці – по двох 

треба рішення прийняти. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Всі разом будуть. 

 

КОТКО В.Г.  Значить,  готувати  документи – це одна справа, а робимо 

перерву в засіданні, в середу продовжимо засідання, розглянемо отих двох, 
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що відклали, вже після того, як вияснимо, що по них, і розглянемо ці два, що, 

надіємось, сьогодні-завтра прийдуть. Якщо ж вони не прийдуть у нас і в 

середу, не знаю тоді, яке нам рішення прийняти. Тоді там і порадимося і 

приймемо рішення. Тоді, скоріше за все, ці опублікуємо, а там далі будемо, 

ще  якийсь час можемо почекати. Так? Згодні всі з цим? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну 28-го у нас там тоді продовження. 

 

КОТКО В.Г.  Так, перерва до 28-го. Продовжимо 28-го. Це перше. і 

готуйте до опублікування, бо це робота велика. Так, зрозуміло. 

Тепер друге. Давайте, щоб ми завершили цю частину. Значить, давайте 

ми відпрацюємо форму трохи. Зараз уже досвід у нас з'явився кращий. В 

якому розумінні? Ну трішечки тут, де "робота", щоб широка колонка і більше 

інформації, де він зараз працює, ми це давайте відпрацюємо, таку форму. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Василю Григоровичу, дозвольте, будь ласка.  

 

КОТКО В.Г.  Ну-ну.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Я хотіла ще звернути вашу увагу на те, що коли ми 

переглядали документи, у нас в документах деякі кандидати на посади 

подали не оригінали довідок медичних, а подали копії довідок і власноруч 

написали, що це копія є завірена ними, дійсна. У нас в переліку документів 

для участі в конкурсі не написано "копії довідок", а "медична довідка". 

Тобто, можливо, ви приймете рішення, щоб кандидати, які будуть приходити 

на співбесіду, вони обов'язково, як будуть брати з собою як і паспорт, як і 

оригінали документів про освіту,  так і брали медичні довідки, для того щоб 

ми впевнились, що ця медична довідка дійсно, вона є, перевірили її. Тому що 
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в нас взагалі сказано, що "медична", а не копії.  А багато хто подали копії. Це 

є факт. 

 

КОТКО В.Г.  Ну, з іншого боку, ми вимагали копії всіх документів, 

копії, а документи пред'являти, коли з'являться. Така у нас теж була вимога. 

Казали, що копії можете давати, але… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  …перелік стояв, які копії, які оригінали. Правильно?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Перелік нам пише: копія паспорта, копія документів 

про освіту і копія військового квитка. Всі інші мали давати в оригіналі.    

 

КОТКО В.Г. Так і написано: "Всі інші в оригіналі?"  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ні, ні, там просто написано не "копія медичної довідки", а 

просто "медична довідка".   

 

КОТКО В.Г. Добре. А хто нам дав копію медичної довідки, наприклад?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ну, я зараз не можу, але дуже багато було, я зараз не 

можу сказати поіменно, але кольорову навіть робили.  

 

КОТКО В.Г. Так що робимо?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Можливо, хтось дивиться нашу трансляцію з тих 

кандидатів, то просто…   
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КОТКО В.Г. Ні, ну, можливо, дивиться, а можливо, ні.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми зробимо це в робочому порядку, коли секретаріат 

буде повідомляти про… 

 

КОТКО В.Г. Тих, хто копії дав, щоб надав оригінали.  

 

ГОЛІКОВА С.В. …щоб взяли вони оригінали.  

 

КОТКО В.Г. Хоча за формальною ознакою можна було б цих 

кандидатів відсіяти.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, можливо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. І ще один момент. У нас вимагається декларація особи, 

уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого 

самоврядування. У нас в законі не написано те, що це повинна бути 

декларація особи, яка там в майбутньому претендує на посаду. Тобто частина 

людей подали декларації за 2017 рік, які працюють в держслужбі або 

працюють в органах місцевого самоврядування, на держпідприємствах, де 

вимагається подача декларації. І вони заповнили декларацію відповідно до 

вимоги закону за 2017 рік.  

 

КОТКО В.Г. А нам надали копію. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, нам надали роздруківку.  

Частина людей, які не працюють в держслужбі, в інших місцях, вони 

подали як би теж за 2017 рік, але це декларація є кандидата на зайняття 
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посади. Тому це не має, я вважаю, ну, я не знаю, у нас конкретно так не 

написано, тому це не є помилкою якоюсь, це є нормально. 

 

КОТКО В.Г. А у нас є впевненість, що ті люди, які подали нам копію 

декларації і на сайті НАЗК вони не світяться як кандидати, що вони дійсно 

подали декларацію НАЗК, а не просто?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ви знаєте, це можна легко перевірити. Це все можна 

перевірити з сайту НАЗК абсолютно спокійно. Можемо це перевірити.  

 

КОТКО В.Г. Давайте це перевіримо, щоб не вийшло так, що хтось взяв 

роздрукував, копію нам дав, а туди не подав.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Моя думка така, що дійсно це формальний признак, 

тому що заповнюється там все однаково. Але я вважаю, що перевірка цього 

факту – декларації поданої, неподаної – це не наша справа. Ми повинні 

подати список у НАЗК, здається так, здійснити перевірку. І перевірка сама 

повинна визначити, що там подано, як там подано і так дальше.  

 

КОТКО В.Г. Ну справа в тому, що як хтось із цих, кого ми будемо 

перевіряти, не подав в НАЗК, а нам просто роздрукував якусь копію, то ми 

зразу повертаємо документи. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Звичайно.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. То відповідно НАЗК перевірить і надасть нам 

інформацію. 
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КОТКО В.Г. Це вже не НАЗК, це вже ми повинні… Ну якщо він не 

подав туди декларацію, це ж видно, вона ж публічна.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Вони нам повинні додати якусь інформацію по 

нашому списку: подано, не подано, правильно подано. Я так вважаю.  

 

КОТКО В.Г. …не це повинно перевіряти, це ми самі можемо 

перевірити. Не дав туди… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це не наша справа.  

 

КОТКО В.Г. …відкинули його.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Взагалі недостовірність… 

 

КОТКО В.Г. Ні, достовірність перевіряють вони. Але якщо він не подав 

декларації як такої до НАЗК взагалі, то це для нас підстава… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тобто ви маєте на увазі, що він щось роздрукував, а 

декларацію не подав. Це можна перевірити. Це доступний абсолютно ресурс 

public. nazk. Ми можемо легко перевірити. 

 

КОТКО В.Г. Давайте перевіримо. Ми ж потім будемо ще співбесіди 

вести. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Я пропоную прийняти рішення - доручити 

Секретаріату, щоб таку перевірку зробив протягом двох днів. Якщо в нас 

потім по результату, в середу зберемось, якісь сумніви будуть чи якась 

необхідність додаткової інформації, ми дамо відповідний  запит в НАЗК.  
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ЗЕНЮК Л.О. Ще один момент. Я хотіла звернути вашу увагу з приводу 

тієї особи, яка подала декларацію за 2016 рік. В нас, в нашому оголошенні, 

яке було останнім, прийом документів, який здійснюється з 10 січня 2018 

року до 23 лютого 2018 року включно, була така фраза, що…. 

 

КОТКО В.Г. Ті, хто подав по старому оголошенню, всі ці документи є 

дійсні. Я знаю цю фразу.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи, які подані кандидатами на посаду члена 

НКРЕКП,  з 29 грудня 2017 року по 10 січня 2018 року є дійсними, тобто ця 

людина, яка подала декларацію за 2016 рік, це вважається, що  вона повинна 

була подати декларацію за 2017 рік. Це неправильно вона вчинила, що 

подала декларацію за 2016 рік. 

 

КОТКО В.Г. Якби вона подала ці документи 9 січня, все було б 

правильно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, це було б правильно. 

 

КОТКО В.Г. Але 9 січня вона не могла подати документи, тому що 

НАЗК вже не було 2016 року. Він, наприклад, міг подати декларацію 29 

грудня, а 10 роздрукував. Він міг роздрукувати в грудні, а в лютому нам 

подавати. 

 

ГЛОС ІЗ ЗАЛУ. Він, очевидно, подав в грудні за 2016 рік. 

 

КОТКО В.Г. Роздрукував в грудні. 

 



150 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Подав. 

 

КОТКО В.Г. В НАЗК.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А міг роздрукувати і в грудні, і в січні. 

 

КОТКО В.Г. А зараз можна роздрукувати? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз можна попередні декларації за попередні роки 

роздруковувати. Вони всі є на сайті. 

 

КОТКО В.Г. Він міг це зробити? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він міг це зробити. 

 

КОТКО В.Г. Але справа в тому, що він все одно вчинив невірно. Це 

якби він нам документи подав за тим оголошенням до 10 грудня, тоді б ми 

все прийняли. Він нам документи не подав до 10 грудня. Він повинен діяти 

був у відповідності з новим оголошенням, а нове оголошення вимагає за  

2017 рік.  

Що ми ще до цього вирішили? Це яке прізвище? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дудченко Олександр Анатолійович. 

 

КОТКО В.Г. Дудченко? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дудченко Олександр Анатолійович. Це № 13.  
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КОТКО В.Г. Давайте з ним зв’яжемось. Якщо він до середи заповнить 

нову декларацію і сюди надасть…. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Або можливо він дав, просто не роздрукував.  

 

КОТКО В.Г. Якщо не дав, хай нову декларацію робить і надає. А це 

непроста справа зробити нову декларацію.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Чому? Ні, це просто. В нього вона є за 2016 рік. Він її 

відкриває в електронному вигляді і вносить там якісь правки. 

 

КОТКО В.Г. Дивіться, доходи в нього інші, вибачте, це ж рік інший. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Він що, не знає своїх доходів? 

 

КОТКО В.Г. Ну, знаєте. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми вже вирішили, що Секретаріат з’ясує це питання. 

 

КОТКО В.Г. І в середу нам доповідають. Завершили ми всі питання з 

цим? Нам залишилося питання чисто технічне… 

В середу давайте на 10.30. 

До вас ще прохання, Людо, оцей документ, який ми тут від руки 

писали, зробити його, надрукувати все. Це перше. 

І друге. Дивіться, зразу домовляємося, прізвище, ім'я, по батькові – 

отака колоночка, бо можна в три рядочки написати. Рік народження – отака 

колоночка. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми це опрацюємо, Василю Григоровичу. Давайте… 
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КОТКО В.Г. Давайте які дані. Це зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дані нам для себе. Ми пишемо: рік народження 

залишаємо, освіту ми залишаємо, те, що як в законі нам прописано, стаж 

роботи ми будемо просто писати. Ми зараз не можемо з точністю до одного 

року чи місяця врахувати 10 чи 9 з половиною року. Тому ми просто пишемо 

більше 5-и років, більше 2-х років, тобто проходить – не проходить, нам це 

не принципово, поки що ми не будемо розглядати особові справи. Як ми 

будемо розглядати особову справу, будемо співбесіду проводити з 

кандидатом, ми сюди можемо заповнити, додати додаткові дані. Це наш 

внутрішній документ, це ми нікуди не публікуємо. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  У мене пропозиція. Чого його робити два рази, той 

документ? Давайте його зробимо один раз. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще раз кажу: нам зараз треба сісти… 

 

КОТКО В.Г. Почекай, Свєто… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я вам пояснюю. Для того, щоб з точністю до одного 

року чи до півроку… 

 

КОТКО В.Г. Ну, не треба нам з точністю до одного року! 

 

ГОЛІКОВА С.В. Все одно, це треба знову сісти мені чи секретаріату і 

знову перерахувати стаж по кожній людині. Ми зараз загальний написали, 

що там приблизно… 

 



153 

 

КОТКО В.Г. Зараз ми це пройшли це. Так? Документи прийняли. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я дуже прошу, Василю Григоровичу, зараз на цьому 

періоді залишити саме в такому плані, що стаж відповідає закону. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Стаж відповідає статті 7 частині першій. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А скільки буде точно у нього стажу, ми це запишемо в 

табличку для кожного, коли ми будемо з ним проводити консультацію. Ми 

просто зараз не маємо такого часу, щоб 51 справу знову переглянути і 

перерахувати цей стаж. Просто часу немає фізично. 

Для нас особисто зараз, ми зробили висновок, що це достатньо у нього 

стажу… 

 

КОТКО В.Г. Свєто, ми це проїхали. Я вже кажу для того, щоб ми … 

 

ГОЛІКОВА С.В. Для того, щоб потім ми з'ясували потім, ми по 

кожному кандидату будемо рахувати окремо. Вибачте, просто ми не маємо 

часу. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Можна буде це зробити до кінця тижня? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте ми це вирішимо в робочому порядку. 

Табличку цю ми обговоримо в робочому порядку. 

 

КОТКО В.Г. Я розумію. Ця табличка, вона… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це тільки для нас. Вона нікуди не йде далі. 
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КОТКО В.Г. Свєто, я тобі кажу, що це для публікації?! 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. 

 

КОТКО В.Г. Я цього не сказав.  

Я хочу, щоб для нас була інформативна табличка, яка б нам дозволила 

теж готуватися до наступних… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Добре. Вирішимо в робочому порядку, якої буде її 

форма. 

Я зрозуміла, Василю Григоровичу, як секретар я вам обіцяю зробити її 

інформаційною. 

 

КОТКО В.Г. Наприклад, останні місця роботи, щоб більш-менш  було 

зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Василю Григоровичу, в робочому порядку. 

 

КОТКО В.Г. Ми домовилися в принципі, що ми таку табличку робимо. 

 

ПОТАШНИК С.І. Я хотел спросить, если будут интересоваться, меня 

уже некоторые спрашивали, сколько заявлений и так далее, можно ли 

сказать, если это возможно, что комиссия рассмотрела подлинные 

предложения по состоянию, скажем, на сегодняшний день и, скажем, 

столько-то приняла для дальнейшего движения вперед? Или нельзя этого 

говорить?  
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ГОЛІКОВА С.В. Ми публічно під запис, під трансляцію оголосили, що 

в нас 51 заявка подана, по одній людині ми прийняли рішення – не 

допустити, це пан Саєнко. 

 

КОТКО В.Г. Двоє під питанням.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Дві людини в нас під питанням: пан Капустін і пан 

Дудченко. Ми дали секретаріату доручення, щоб вони з'ясували певні 

відомості. 

Ще двоє з цих 51 людини, ми чекаємо два конверти. Є дані, що вони 

відправлені, але ми ще не знаємо, чи ми їх прийняли, чи не прийняли, ми їх 

не розкрили.  

 

ПОТАШНИК С.І. Дякую. 

Тоді таке уточнення. Якщо буде запитання щодо двох людей, чи як там, 

то можно ли сказать, что позвоните, пожалуйста, по телефону секретарю? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, в секретаріат, безумовно.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Я хотіла б сказати, в нас сьогодні ведеться запис нашого 

засідання. Всі записи є. На сайті Верховної Ради є сайт комісії і є онлайн-

трансляція. Будь-яка людина, яка цікавиться, вона може увімкнути цей запис 

і почути та побачити все, що тут відбувається.  

 

ПОТАШНИК С.І. Я прошу прощения. Я уже некоторым отвечал 

примерно так, они говорят, что у нас нет возможности смотреть, у нас нет 

компьютера, простите, пожалуйста, поэтому, если вы можете буквально 

конкретно сказать, то отвечайте, если нет – значит, нет. Я поэтому и спросил. 
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КОТКО В.Г. Вся інформація, що у нас тут є, абсолютно публічна. 

Нічого секретного немає. 

 

ПОТАШНИК С.І. Все, договорились.  

 

КОТКО В.Г. З цим питанням закінчили. 

Переходимо до … (Без мікрофону) 

До цих трьох документів ми збираємося  внести доповнення. Проблема, 

яку ми зараз хочемо вирішити? Проблема полягає в тому, що в нашому 

порядку оцінювання  і в порядку та умовах проведення відкритого конкурсу 

на зайняття посад не висвітлено наступне питання.  

Наприклад, якщо на посади членів НКРЕКП на одну посаду буде 

подано всього дві заяви, умовно кажучи, можемо ми вважати це конкурсом? 

Чи ми повинні, якщо нам на одну посаду всього дві заяви, чи ми повинні 

вважати, що це конкурс недійсний? Чи ми повинні ці дві кандидатури, якщо 

їх всього дві, вважати, так би мовити, переможцями конкурсу і направляти 

його Президенту? Перше питання у нас не вирішене.  

Друге, наприклад, на одну посаду вакантну подана, припустимо, там 5 

заяв. Ми розглянули ці заяви: формально все підходить, всі документи подані 

правильно, як сьогодні  пакети розкрили. Ми  розглянули ці заяви, 

подивились на кандидатури, більше того провели конкурс. Проводимо 

конкурс, співбесіду першу, співбесіда друга.  

Наприклад, оцінки наші по цих співбесідах із цих семи кандидатів 5 

кандидатів отримують найнижчі оцінки. Наприклад, 6 кандидатів отримують 

найнижчі оцінки, а один кандидат отримує високі оцінки. Як ми повинні в 

цьому випадку діяти? Одного ми не можемо посилати, значить нам треба дві 

кандидатури послати Президенту. Одна у нас не викликає ніяких сумнівів, по 

другій. Ні, всього сім було. По шести дуже низькі оцінки всі отримали, 

наприклад,  умовно кажучи, там по два бали отримали всі в середньому. 
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Умовно це, для того щоб ми зрозуміли проблему. А один отримав там 

нормальні оцінки: 6, 8 там, нормальні бали.  

Як ми повинні діяти?  По-перше, ми тут консультувалися з фахівцями 

щодо підбору кадрів, самі, так би мовити, обдумали цю ситуацію. Пропозиція 

полягає в наступному, що якщо кандидат або кандидати, їх може бути багато, 

набрали менше половини можливих балів. Тобто, якщо перевести там на 

шкільні оцінки, наприклад,  зараз там яка: 10-бальна система оцінки? 12-

бальна. Наприклад, отримали 4 – це незадовільна оцінка вважається в школі.  

Якщо такі кандидати, якщо у нас весь список складається тільки з 

таких кандидатів, то такі кандидати не можуть бути рекомендовані 

Президенту для затвердження членами НКРЕКП. Тобто ми можемо 

пропонувати Президенту тільки тих кандидатів, які за нашою сумарною 

оцінкою, отримали позитивні, набрали принаймні більше половини 

можливих балів.  

Тут, виходячи з цього, і пропонується внести до наших документів, до 

цих трьох документів таке доповнення, яке б визначало, що кандидат чи 

кандидати, які в результаті співбесіди набрали менше половини можливих 

балів, не можуть бути визнані переможцями  конкурсу і не можуть бути 

включені до подання Президенту. За  всіх умов. Якщо таких кандидатів буде 

більшість, а у нас не вистачає цих кандидатів, тоді вважається, що 

оголошується новий конкурс. До тих пір, поки ми не підберемо кандидата, 

який абсолютно достойний і який принаймні набрав більше половини 

можливих балів. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  …правильно. Або другий варіант, що оці бали 

залишаються, але подаємо Президенту тільки тих кандидатів, які пройшли. 

Наприклад, треба 4 на 2 вакансії, а у нас 3. От ми 3 і подаємо. Тобто він із 

трьох вибере одного.  
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КОТКО В.Г. Ну тоді, дивіться, щоб нічого не порушувати, наприклад, 

треба чотири, а у нас такі, які набрали більше половини, три. Тоді ми на одну  

подаємо дві перші, а на другу об'являємо новий конкурс, на другу посаду. Ну, 

наприклад, якщо треба на дві посади чотири кандидати, а у нас тільки три 

пройшли оцей мінімум, набрали більше половини, ми дві перші подаємо, бо 

це нормальний конкурс, а на другу посаду, де тільки один набрав, а більше 

ніхто не набрав, оголошуємо ще.          

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. …щоб повторно не робити повторну роботу. Ті ж 

самі кандидати будуть знову подавати.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Я голосую за цю пропозицію.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Є питання. Перше. Я погоджуюсь з тим, що нам певні 

зміни і доповнення потрібні в наші регламентуючі документи внести, тому 

що, дійсно, життя показує, що, можливо, на самому початку, коли ми 

приймали регламент, ми взагалі пропустили таке право комісії приймати 

рішення про визнання конкурсу таким, що не відбувся, та оголошувати 

повторний конкурс. Тому я прошу саме редакційні зміни до регламенту,  це 

пункт 2.1.6, таку зміну прийняти. Це загальні речі, що ми взагалі маємо 

право… 

 

КОТКО В.Г. Маємо право те, те, те, ми маємо право оголошувати… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це можливо і у таких випадках, коли, наприклад, ми 

не отримали взагалі жодної заяви або менше за необхідні. 

 

КОТКО В.Г. Або, наприклад, на одну посаду одну отримали по 

конкурсу… І таке інше.  
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ГОЛІКОВА С.В. Це загальні речі, і тому давайте так от по черзі до 

регламенту, якщо комісія погоджується… 

 

КОТКО В.Г. До регламенту таку зміну вносимо. Нема питань. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Вносимо зміну, що комісія може приймати рішення 

про визнання конкурсу таким, що не відбувся, та взагалі оголошувати 

повторний конкурс. Тому давайте проголосуємо. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Хто за таку зміну регламенту, будь ласка, 

доповнення? Нема заперечень. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую.  

 

КОТКО В.Г. Приймається.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Друге питання, воно дійсно для нас стало трошки 

складним саме тому, що закон не був розрахований на те, щоб ми 

оголошували конкурс на 5 посад. А логіка закону була такою, що буде 

ротація регулятора і по двом посадам ми будемо тільки проводити конкурс. 

Або якщо хтось з комісії, з членів регулятора піде з комісії за якихось 

обставин, то ми будемо тільки на одну посаду оголошувати конкурс. Тому ми 

стикнулися з ситуацією, яка взагалі не була передбачена законом, коли у нас 

велика кількість посад – 5 посад (це, все ж таки, багато). Це практично 

кворум. І зараз ми бачимо, що 10 до одного, 10 претендентів на одну посаду 

є. Ну, це і навантаження на саму комісію, і на такий фахово-психологічний 

клімат, який буде у новій комісії.  
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На жаль, законом не передбачена ситуація, коли взагалі не передбачено 

так, що ми обираємо на посаду з якоюсь спеціалізацією. От ми самі для себе 

пишемо і робимо опитування кандидатів, яку б вони хотіли взяти 

спеціалізацію. Теоретично я погоджуюсь з Василем Григоровичем, з тим, що 

кандидати, які подалися на цей конкурс, нижче того рівня, як вважає комісія, 

за достойне бути членами НКРЕКП, незважаючи на те, що в них і 5 років є 

досвіду роботи  в галузі, і 2 роки керівного стажу, але просто за своєю 

фаховістю вони не проходять. Але от цей прохідний бал, от те, що ми 

говоримо, як Василь Григорович сказав, що ми будемо робити прохідний 

бал, я би ще раз це питання обговорила, воно досить складне. Бо ми подаємо 

Президенту не переможців, ми подаємо з найвищим рейтингом, яких обрали. 

А це вже право Президента – з цього рейтингу, з  десяти людей обрати чи 

першого з великим рейтингом, чи десятого з найнижчим рейтингом. Це його 

особисте право, на кому він зупиниться. Тому цей прохідний бал, насправді 

він може бути, але тоді треба подумати, як краще це написати редакційно, 

щоб у нас не було питань, що ми там вживаємо такі слова, як "переможець 

конкурсу" чи таке інше. Тобто редакційно, як ідея, воно сприймається. 

 

КОТКО В.Г.  Давайте доб'ємо до кінця як ідею. Ми даємо Президенту 

кандидатів з найвищим рейтингом або з найвищими балами. Так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Рейтинг – це місце в списку і кількість балів. Оце є 

рейтинг. 

 

КОТКО В.Г.  Ну нехай так. Тут немає значення. Значить, зрозуміло, що 

от в даній ситуації, в якій зараз ми знаходимось, наприклад, розглядаємо 5 

кандидатів, нам треба дати 10 кандидатів (перший, другий, десятий) і їх 

найбільші бали, які вони набрали. Ось ми і розглядаємо ситуацію, що, 

припустимо, в цій ситуації у нас 6 кандидатів набрали (перший, другий, 
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третій), 6 перших, набрали більше половини можливих балів, а 4 набрали, 

припустимо, тільки по третині балів можливих, всього третину балів 

можливих. Ну треба нам подавати Президенту всі 10 кандидатів цих чи нам 

йому подати тільки на 3 посади 6 кандидатур, а ці 2 посади і 4 кандидатури, 

які набрали тільки третину можливих балів, які явно не можуть претендувати 

на цю посаду, взагалі вважати, що конкурс не відбувся? Ось у цьому полягає 

ідея. Її треба записати тільки належним чином. Якщо всі 10 набрали, 

наприклад, по 60-70-80 відсотків можливих балів, всіх 10 подаємо. Проблем 

немає.  

От просто описуємо дану ситуацію. Це абсолютно нормальний, так би 

мовити, підхід. Ну ми ж конкурсна комісія, не просто кого нам дали, ми їх 

розставили по рейтингу і віддали. Наше завдання – і  "заслін" поставити 

проти тих кандидатів, які явно не підходять на цю посаду чи з морально-

етичних там, чи з професійних там, чи здібності його не дозволяють. 

Значить, ми це вже обговорили. Наше завдання – правильно 

сформулювати. Так, Світлано? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, це редакційне питання складне. 

 

КОТКО В.Г.  І ми не вживаємо слово "переможці конкурсу", а пишемо, 

що ці кандидати не можуть бути включені до найвищого цього рейтингу… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ми склали рейтинг, так? Ідея полягала ось у чому, що  

у нас є Порядок оцінювання, в Порядку оцінювання ми визначили, що 

максимально можливо сьогодні по першій співбесіді, це, до речі, у нас поки 

що тимчасовий такий Порядок оцінювання, то, можливо, через два роки щось 

зміниться ще. 
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Перше, що я хотіла сказати, що будь-які зміни, які ми можемо внести 

теоретично, вони будуть стосуватись тільки наступного конкурсу. Це на 

майбутнє.  

 

КОТКО В.Г. Це стосується вже того конкурсу, який ми зараз будемо 

оголошувати.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Тепер, що стосується Порядку оцінювання. Зараз в 

нас два етапи оцінювання. Перше – кандидати можуть максимально 

отримати за першим оцінюванням від кожного члена комісії 15 балів і 

мінімально – 0 балів. Один член комісії може поставити 15. Це означає, якщо 

всі ми оцінимо максимально кандидата в  члени НКРЕКП, то максимально 

він може набрати 75 балів по першій співбесіді, а мінімально – 0. 

 

КОТКО В.Г. Прохідний бал. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Поставити прохідний бал, тобто мінімальну суму 

балів, що підтверджує відповідність кандидата вимогам, які ми визначили 

для нього з точки зору проходження його кваліфікації. Якщо 75 балів – це 

максимально, то 37,5 або 38, або 37 балів поставити. 

 

КОТКО В.Г. 38 -  прохідний бал. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Давайте вже 37 зробимо. 

 

КОТКО В.Г. Ні, це буде менше половини. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, 37,5. 
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КОТКО В.Г. А половину ми не ставимо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Добре. 

 

КОТКО В.Г. 38. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 38 балів.  

 

КОТКО В.Г. Нам треба визначитись, наприклад, або на один бал 

більше, ніж половина, можемо три чверті виставити. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Може 30 поставимо? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можемо і 30 поставити. 

 

КОТКО В.Г. Ми можемо поставити скільки завгодно. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. По п’ятибальній системи "трійка" – це задовільно, а 

це ж більше половини.  

 

КОТКО В.Г. "Трійка" – це є задовільно, але це ж більше половини.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Але ж більше набагато, ніж один. 

 

КОТКО В.Г. Ось дивіться, 75, а ми ставимо 30. Це значить, що менше 

половини набагато, це чисто "двійка". Не треба нам цього придумувати. 

Навіщо нам такі, вибачте, набуті члени комісії НКРЕКП, які в нашому 

конкурсі не набрали, вибачте,  навіть 38 балів?  

Значить, ставимо 38 – мінімальний бал для проходження. 
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Світлано, далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. На другу співбесіду, це пункт 8. Ми, якщо оцінюємо 

за 12-бальною шкалою, то максимально один член комісії може поставити 24 

бали. По двох питаннях, я так розумію, бо  там рівень професійних знань. 

 

КОТКО В.Г. Тут два питання по 12 балів. Всього 24 – один. П’ять 

членів комісії можуть поставити два питання по 12 балів, всього 24. Один. 

П'ять членів комісії можуть поставити 120 балів максимум, набрати він може.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, максимум 120 балів. Тому мінімальна сума балів, 

що підтверджує його відповідність, 60 балів.  

 

КОТКО В.Г. 61. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, 61.  

 

КОТКО В.Г. Більше половини – 61. Ну це мінімальні-мінімальні 

вимоги. Я вважаю, що мінімальніше й бути не може. Це так, трохи більше 

половини. І це буде абсолютно нормально.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, і таким чином, до пункту 13, що кандидати, які по 

результатах двох співбесід набрали менше ніж 90, тоді… 99 буде, так?  

 

КОТКО В.Г. Ні, ми дивимося не по сумі, Світлана. Якщо не набере по 

будь-якому більше половини, то вони не можуть бути включені в це подання 

Президенту.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це автоматично випливає з того, про що говорили. 

Якщо перша співбесіда, скільки ми вирішили, 38, так?.. 

 

КОТКО В.Г. 38, так.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  У кого 39, 38 - пройшли. Друга скільки там у нас? 

61- все, то автоматично буде.  

 

КОТКО В.Г. То вже буде більше половини.  

 

ГОЛС ІЗ ЗАЛУ.  Інші під це не попадають. 

 

КОТКО В.Г. Ну, щоб у нас ми не обговорювали такої ситуації, що, 

наприклад, на першій співбесіді набрав там 80 відсотків, а на другій, вибачте, 

професійно він не тягне й на половину. Ну навіщо нам такі члени комісії?  

 

ІЗ ЗАЛУ.  Я мав на увазі, що тоді не треба говорити за сумарний бал по 

результатам двох співбесід.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Добре. Я і кажу, що якщо кандидат набрав по 

першому більше 38 балів, а по другій співбесіді більше 61 бала, він може 

претендувати потрапити до списку для рейтингу, для виставлення рейтингу.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. В прохідний список.  

 

КОТКО В.Г. В прохідний список. Якщо менше по будь-якому з них, не 

набрав цього мінімуму, все, він не може бути в подання Президенту бути 

включений. І якщо ми не наберемо таких необхідну кількість, то тоді те, на 

що ми не наберемо, оголошуємо новий конкурс.        
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. На ту кількість, яку не добрали.   

 

КОТКО В.Г. Не добрали, так, так.  

Все, нам залишається тепер те, що ми зараз наговорили, чітко це 

сформулювати. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, редакційно треба попрацювати  секретаріату.  

 

КОТКО В.Г. Так, щоб не тільки ми це розуміли, а щоб і ті, хто будуть 

читати, розуміли точно те ж саме.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Тоді, якщо ви доручаєте редакцію зробити на 

середу… 

 

КОТКО В.Г. Так, давайте на середу.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  В середу в 10.30. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, ні, ми ще повинні прийняти… Так, це у нас 

редакція до порядку оцінювання. Про регламент ми проголосували і також 

відповідні зміни до порядку, до умови, воно виходить з порядку оцінювання. 

Тобто ми вносимо зміни до регламенту, до порядку. 

 

КОТКО В.Г. Регламент можна взагалі там, просто один пункт, і ми 

його вже прийняли. Тут ми зміст зробили, редакційно доопрацюємо, 

проголосуємо в середу, редакцію вже. 
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ГОЛІКОВА С.В. Що стосується порядку та умов. У мене є така 

пропозиція, це теж ми повинні були з самого початку добре розуміти, в чому 

різниця між співбесідою та нашими відкритими засіданнями. Наше відкрите 

засідання фіксується під пряму трансляцію, ми це оформлюємо протоколом, 

те, що якраз ми робимо і зараз. Але співбесіда ведеться окремо, це як окрема 

частина нашої роботи. Її порядок визначається саме порядком та умовами 

проведення конкурсу і порядком оцінювання кандидатів.  

Є пропозиція, і це логічно, що співбесіда не є прямою частиною наших 

відкритих засідань, бо протоколи ми будемо вже після завершення співбесід 

проводити. Нам пропонується, що в Порядок та умови відкритого 

конкурсного відбору додати уточнення до пункту 5.1.2 щодо проведення 

співбесіди, яка тільки під запис проводиться без прямої трансляції, і всі 

кандидати одразу можуть отримати свої оцінки. Якщо їм потрібно буде, вони 

можуть попросити цю частину запису, те, що нам потрібно, і це вже 

розповсюдити безпосередньо на цей конкурс. Це зміни тільки до 5.1.2. 

А все, що стосується ще порядку виставлення рейтингу кандидатів, про 

що ми говорили, на це потрібні відповідні зміни до пунктів 7.2 і 7.5 цього 

Порядку. Нагадую, що ми публікуємо Порядок відповідно до закону в газеті 

"Голос України", і ми мусимо Порядок цілком опублікувати для того, щоб 

він набрав чинності.  

Тому цей пункт щодо проведення співбесіди під запис я пропоную 

винести в окрему частину нашого рішення і зараз проголосувати. 

 

КОТКО В.Г. І сьогодні його дати на публікацію. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А все інше дати на публікацію разом з об'явою. 

 

КОТКО В.Г. На середу. 
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ГОЛІКОВА С.В. Ми сьогодні мусимо дати ще й об'яву про наступний 

конкурс. 

 

КОТКО В.Г. А оце Положення у нас публікується тільки на сайті? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ви знаєте, що оскільки зараз кандидати, які претендують 

на посади і здали документи, вони знають умови, моя порада така, що оці всі 

зміни, які ви будете виносити, це вже для нових конкурсантів. Щоб не для 

оцих 51-го кандидата, які подали, щоб ви робили якісь зміни, бо це буде 

людям важко зрозуміти. Тому для нових. 

 

КОТКО В.Г. Ми говорили це: всі зміни, що тут пропонуються, це для 

нових конкурсантів, крім однієї зміни, що стосується "під запис чи 

трансляцію он-лайн". Це ніяк на кандидатів не впливає ні в гіршу, ні в кращу 

сторону. Ті люди, які займаються підбором кадрів і мають  значний досвід, не 

рекомендують нам робити цей конкурс і цю співбесіду публічною і з 

трансляцією. З багатьох причин не рекомендують. Рекомендують робити це 

під запис. Якщо конкурсант цікавиться, ми йому цю сторону можемо надати, 

якщо він сам хоче переглянути, як проходила співбесіда, і таке інше. Я 

думаю, що ми не погіршуємо для конкурсантів нічого, від цього їм гірше не 

буде. Більше того, багато конкурсантів не хоче, щоб його, так би мовити, оця 

співбесіда на всю країну була. Це теж ще питання чи це добре, чи це погано.  

Тому оцю частину, я пропоную нам, Світлано, давайте ми зараз 

приймемо. А щодо публікації, це ми тільки на сайті публікуємо? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ні. Це ми маємо опублікувати повністю новий документ, 

як зміни ці в "Голосі України". Це вимога закону. 
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КОТКО В.Г. Давайте оцю зміну опублікуємо зараз, а решту змін, про 

які ми тут казали, що стосується мінімальної кількості балів і всі інші речі, 

зміну до регламенту, що ми можемо оголосити конкурс недійсним – все це 

буде стосуватися тільки вже наступних конкурсантів.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Чому ще виникло це застереження стосовно 

проведення співбесіди в он лайн-режимі, оскільки ми всі люди, ми 

розуміємо, що співбесіда буде досить відвертою. Ми ніде не публікуємо 

особисті дані кандидата. Якщо в процесі співбесіди може виникнути таке 

питання, що стосується його приватних даних, щоб вони не пішли у 

відкритий ефір і щоб це не порушувало таємницю приватних даних щодо 

людини. Це наш перший досвід, ми його повинні врахувати. 

 

КОТКО В.Г. Це перше, так.  

І друге. Я не думаю, що це якось ущемляє  інтереси конкурсантів.  

 

ЗЕНЮК Л.О. З приводу публікації в "Голосі України", ми маємо 

з'ясувати, коли це зможе бути вирішено.  

 

КОТКО В.Г. З'ясовуємо, на сайтах це публікуємо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Конкурсанти всі цікавляться, зараз вони сайти ці 

дивляться.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Порядок та умови ми публікуємо в "Голосі України", 

порядок оцінювання – на сайті. 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Зміну відносно відкритої трансляції ми вносимо в 

порядок оцінювання, так? 

 

КОТКО В.Г. Ні. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Нагадування про це є в порядку та умовах проведення 

конкурсу.  

Я пропоную саме цю конкретну вимогу винести окремо в протокол, що 

ми вже цей конкурс будемо проводити таким чином. 

 

КОТКО В.Г. Тобто зараз ми це рішення приймаємо сьогоднішнім днем. 

Через 3 дні це публікуємо на сайті. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А в "Голосі"? 

 

КОТКО В.Г. А в "Голосі" – як зможемо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. В мене ще є запитання. Ви плануєте вносити зміни, що 

проводиться запис співбесіди, що мається на увазі під словом "запис"? Це 

аудіо запис, відеозапис? 

 

КОТКО В.Г. Відеозапис. Я поправку зробив. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тому потрібно чітко уточнити, який.  

 

КОТКО В.Г.  Я поправку зробив. Я зробив таку поправку. Відео чи 

відео і аудіо запис? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Як ми проводимо? 
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Відео та аудіо запис.  

 

КОТКО В.Г.  Відео та аудіо запис – пишемо. Я таку поправку зробив 

редакційну. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Добре. Дякую. Тут я погоджуюсь з цим. Так. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Якщо не встигнемо до понеділка? 

 

КОТКО В.Г.  Ну пишемо: "Відео, аудіо запис", от у мене поправка. Як 

це пишемо? На електронних носіях інформації? Чи як це ми пишемо? Чи 

просто пишемо: "Відео та аудіо запис"? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Можемо написати, що  копії аудіо запису знаходяться 

в секретаріаті. 

 

КОТКО В.Г.  Значить, "відео і аудіо запис" пишемо. Проводиться 

відеозапис співбесіди.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Мікрофон вимкнено)  

 

КОТКО В.Г.  Якщо що? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Якщо зміна в порядок оцінювання, вірніше, в 

порядок проведення конкурсу стосовно аудіо і відеозапису, а не в режимі  

онлайн і не вийдемо,  не буде опубліковано до понеділка, наступного до 

початку співбесіди в "Голосі України", чи буде це порушенням закону? 

 



172 

 

КОТКО В.Г. По-перше, дивіться, вона буде у нас на сайті вивішена. 

Коли ми можемо її вивісити? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  На сайті можна швидко вивісити. Ну це буде 

порушення.  Це буде порушення, оскільки у нас закон вимагає, що повинно і 

оприлюднюватися на офіційних сайтах, і, крім того, в засобах масової 

інформації. Це вимагається. 

 

КОТКО В.Г.  Оприлюднюється на сайтах Верховної Ради і Президента. 

І що ще? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Та у засобах масової інформації. 

 

КОТКО В.Г.  Та у засобах масової інформації. Значить, це у нас 

проблема з "Голосом України". Так? З "Урядовим кур'єром" ми вже… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Це 5-го числа починається. Я думаю, що ми 

можемо… Можливо, ми зробимо ще таким чином: секретаріат буде складати 

ще й списки зараз, запрошення до участі в конкурсі. Секретаріат може 

окремо написати, що запропоновано проводити тільки запис співбесіди. 

 

КОТКО В.Г.  Не запропоновано. А от цю виписку дати.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Вирішено, так. Вирішено проводити запис співбесіди. 

Якщо ви не погоджуєтесь, будь ласка, свої зауваження надайте. Може, 

комусь, дійсно, з якихось міркувань вони будуть пропонувати, щоб ішла 

пряма трансляція, але я думаю, що це питання було б занадто, щоб ми 

ставили себе в залежність від вимог кандидата. Просто повідомляємо їм про 

те, що буде запис вестись.  
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КОТКО В.Г.   Так, я думаю, так і зробимо.   

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Якщо кандидат, коли йому це оголошують, він не 

опротестував, не висловлює свої заперечення, то значить  вважаємо, що він 

погоджується.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так. Ми його повідомляємо про те, що буде вестися 

запис. Повідомляємо в оголошенні. 

 

КОТКО В.Г.  Тут, перед початком бесіди, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Щоб він був готовий, що такий запис, і що він може 

це отримати, якщо йому потрібно.  

 

(Шум у залі)  

 

ЗЕНЮК Л.О. Ви знаєте, в даному випадку що можливо? Можливо, такі 

будуть питання, що хтось з кандидатів буде незадоволений своїми 

результатами. Він може просто подати до суду, а при цьому він хотів би, 

наприклад, незадоволений щодо  інших кандидатів, які отримали вищий бал. 

І він хотів би мати не тільки про себе запис, а мати  запис і про інших 

кандидатів, щоб порівняти, щоб як би надати цю інформацію. Можливо і так, 

я не знаю, що може бути. Тому, можливо, ви цим самим і обмежуєте як би 

права, що спочатку опублікували для інших кандидатів, які б хотіли мати 

запис, хотіли бачити, як інші відповідали на питання. Я не знаю, це потрібно 

радитись.    
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ГОЛІКОВА С.В. Якщо буде, не дай боже,  суд, то надамо суду всі 

записи. 

 

КОТКО В.Г. Кандидат може хотіти що завгодно. Якщо суд буде 

вважати це за потрібне і в нас запросить, то ми надамо і по інших 

кандидатах. І все на цьому закінчується. А так мало, що  кандидати чого 

хочуть.  

 

ПОТАШНИК С.І. Я веду мову не про кандидатів, а про членів комісії.  

 

КОТКО В.Г. Ми запис можемо теж отримати потім. Ми можемо 

передивитись що завгодно. 

 

ПОТАШНИК С.І. Щоб ми передивились, щоб ми знали. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я думаю, що доступ у членів комісії до цього запису 

може бути. 

 

КОТКО В.Г. Члени комісії будуть мати повний доступ. 

 

ПОТАШНИК С.І. Я перший раз в такій конкурсній комісії. 

 

КОТКО В.Г. Семене Ізрайлевичу,  немає питань. Просто ми кажемо, що 

кандидат може, по-перше, попросити, щоб йому дали цю частину, яка 

стосується його, будь ласка. Насправді це ще питання: порушуємо ми права 

людини чи ні, коли б ми цей конкурс робили б публічним? Ще раз кажу, що 

я, наприклад, не хотів би,  як я відповідаю, щоб весь світ бачив. Оцінили 

мене, добре. Це перше.    
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Друге. Правильно Світлана каже, що мені можна задати будь-які 

питання щодо мого сімейного стану, де я працював раніше, які в мене були 

конфлікти, з ким, чому. Навіщо ця інформація повинна бути публічною? Я не 

думаю, що ми цим самим погіршуємо щось для кандидатів. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є ще одне питання. Воно виникло дійсно, тому що 

стало 50 кандидатів, а не 5 чи 10. Ми опублікували теми загальні, по яких ми 

будемо питати кандидатів, і уявіть собі, що перші люди, які прийдуть, він  не 

такий великий, цей перелік питань, ми будемо задавати  такі самі питання, 

повторювати, і ті, хто перші пройдуть, вони просто почують відповіді. 

 

КОТКО В.Г. Ні, ці будуть в гіршому стані, ніж останні. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тому тут багато факторів, які вплинули на це рішення, 

і воно просто вже виникло не тому, що нам хтось пораду давав, а просто з 

фактичних обставин проведення конкурсу, щоб було комфортно і комісії. 

Семене Ізрайлевичу, я з вами цілком погоджуюсь, що це відповідальність 

комісії найкращих обрати.  

 

ПОТАШНИК С.І. Будь-хто з тут присутніх міг сказати якусь там 

репліку, навіть не подумавши. Це ж не театр, я прошу пробачення. От якби 

ви сказали мені, що майте на увазі, що ви на сцені, то я б тоді знав, як і що. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Тому кандидату, який заходить, ми зразу говоримо, 

що трансляції он лайн немає, запис є.  

 

КОТКО В.Г. Наше основне завдання – підібрати найкращих 

кандидатів. Якщо це під запис, це може впливати на людину, він може 

нервувати, вже не показати себе належним чином. не розкритись, з іншого 



176 

 

боку, можуть з’явитись такі кандидати, які, власне кажучи, метою своєю 

ставлять не проявити себе тут, а десь проявити себе на широкому колі, так би 

мовити. Ні, це наше завдання з вами  відібрати найкращих і створити для 

цього відбору найкращі умови. Я думаю, що те, що ми зараз приймаємо, це 

якраз  буде сприяти тому, щоб у нас була нормальна робоча обстановка і ми 

могли якнайкраще виконати свою роботу. 

 

ПОТАШНИК С.І. … (Без мікрофону).  

 

КОТКО В.Г. Зараз це іде під запис. Не просто під запис – онлайн. 

 

ПОТАШНИК С.І. … (Без мікрофону).  

…участие в этой процедуре. В них принимают участие кандидаты, 

которых нет, и наяву сидят члены комиссии, которых тоже знают, о которых 

тоже будет создаваться мнение. И просто надо иметь ввиду свой авторитет… 

 

КОТКО В.Г. Семене Ізрайлевичу, ми за себе не переживаємо. Ми 

впевнені в собі. 

 

(Загальна дискусія)  

 

ГОЛІКОВА С.В. …прийняли рішення. Я думаю, багато кандидатів нас 

сьогодні  слухають і це піде їм на користь таке наше рішення, і в цілому 

підвищить фаховість нашої роботи. І тому у нас ще питання. 

 

КОТКО В.Г. Приймаємо це рішення. Переходимо до наступного 

питання – це про оголошення. Що, у нас оголошення підготовлено? Ось воно 

це оголошення. Мається на увазі зробити оголошення про відкритий конкурс  
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на зайняття посад членів НКРЕКП двох вакантних посад, які у нас будуть в 

травні місяці. 

 

ЗЕНЮК Л.О. У нас 26 травня мають бути ще дві посади вакантними і 

відповідно. 

 

КОТКО В.Г. З 26 травня дві посади вакантні, тому ми  маємо на увазі з 

26 лютого. А тут написано "з 26 лютого прийом документів" – це ж якось уже 

у нас? Ми ж не встигнемо. Ми ж повинні розуміти, сьогодні  26-е, а це ж нам 

треба опублікувати в газеті, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, в газеті не потрібно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це в газеті не потрібно. Це на сайті. Якщо ви сьогодні   

приймаєте рішення, ми розміщуємо це оголошення сьогодні  і,  будь ласка, 

вже можна. 

 

КОТКО В.Г. А оголошення на конкурс в газеті не потрібно? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Єдине, що ми можемо написати з 27-го… 

 

 КОТКО В.Г. Ні. Ну ми так, як минулого  разу, тоді що робимо? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми можемо з 27-го… 

 

КОТКО В.Г. По-перше, давайте це з 27-го, це вже буде коректніше. 
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ЗЕНЮК Л.О.  Можна з 27-го. Але подивіться, будь ласка, що таке у нас 

12 квітня? 

 

КОТКО В.Г. 12 квітня – це день космонавта. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Четвер. Ми можемо, щоб, якби, не ущемляти права 

кандидатів, тому що сьогодні  уже більше половина дня пройшла, написати з 

27 лютого по 12 квітня. 

 

КОТКО В.Г. Пишемо "з 27 лютого по 12 квітня" – це перше, що ми 

робимо.  

Тепер друге. Крім того, що на сайтах вивішуємо, робимо як і минулого 

разу прес-реліз і розсилаємо в засоби масової інформації для того, щоб 

розповсюдити якомога ширше цю інформацію і отримати потім якомога 

більше відгуків і заяв. Це друге, що ми робимо.  

Тут міняємо скрізь, так? На один день все змінюємо. 7-е на 8-е. Неділя? 

 

(Загальна дискусія)  

 

ЗЕНЮК Л.О.  7 квітня робоча субота і ми зробили запас.  

 

КОТКО В.Г. Тобто так і залишаємо. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ми зробили запас навіть більше трошки. Ми це 

передбачили. 

 

КОТКО В.Г. Значить 7 квітня так і залишаємо, так? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Так. 
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КОТКО В.Г. Ну, ми ж на день пізніше переносимо. Так, може, на 9-е 

тоді зробити? По 12-е. Три дні мало. Давайте 7 квітня. Тоді у нас не буде 

отаких ситуацій, коли пишуть, що ще в дорозі. Все, 7 квітня тут залишаємо.  

 

ЗЕНЮК Л.О. 7 квітня у нас неділя.  

 

КОТКО В.Г. А оце що у нас тут написано?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Можливо, ви й правильно говорите, тому що 7 квітня 

неділя і пошта не працює. 

 

КОТКО В.Г. 8 квітня неділя.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зробити 8 квітня, понеділок, ще хай буде.  

 

КОТКО В.Г. А 7 квітня неділя?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 7 квітня у нас неділя.  

 

КОТКО В.Г. Тоді 8-е. 

 

ЗЕНЮК Л.О. А, це 2019 рік. Пробачте, я не той рік подивилися. 7 

квітня – це субота, а 8-е – неділя. Тому 8 квітня, воно нічого не дасть. Я не 

той рік глянула, я глянула 2019-й, якось перелистала.  

Давайте залишаємо тоді 7 квітня.  

 

КОТКО В.Г. 7-е. 

 

ЗЕНЮК Л.О. 7-е хай залишається, тому що це субота.  
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КОТКО В.Г. Так, а оце ми пишемо далі: "…лише у випадку, якщо вони 

надійшли до 12-го…" Тут до 12-го міняємо. 11-е і 12-е.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, так.    

 

КОТКО В.Г. Це ми зробили.  

Ну тут більше нічого не треба. Значить, члени комісії, приймаємо таке 

оголошення?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так!  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще раз давайте повторимо. 

 

КОТКО В.Г. Що повторюємо?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Прийом документів здійснюється з 27 лютого 2018 року 

по 12 квітня 2018 року включно. Це, що ми міняємо.  

Зайняття у нас двох посад відкритих конкурсів. Зрозуміло.  

Тепер. При подачі документів поштою документи відправляються не 

пізніше 7 квітня (7-е квітня – це субота) 2018 року.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Пошта працює у суботу.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

Документи, відправлені поштою пізніше 7 квітня, приймаються лише у 

випадку, якщо вони надійшли до 12 квітня.  

 

КОТКО В.Г. Ну, нам надійшли раніше.  
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ЗЕНЮК Л.О. При подачі документів особисто документи подаються до 

12 квітня включно.  

 

КОТКО В.Г. Міняємо тут 11-е на 12-е.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, 11-е на 12-е. Так?  

 

КОТКО В.Г. Так. Все решта є. Ну все. І протокольно, значить, пишемо 

доручення – зробити прес-реліз для засобів масової інформації з цього. Все? 

Все. Порядок денний вичерпаний.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, ні, ні. Ми нічого не закриваємо, у нас перерва. Ці 

два питання ми вирішили.  

 

КОТКО В.Г. Це ми вирішили. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми зараз оголошуємо перерву. 

 

КОТКО В.Г. Ні, Світлано, нам треба протокольно оформити, що це 

рішення прийнято і те рішення прийнято. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тоді ми будемо робити два протоколи.  

 

КОТКО В.Г. Два протоколи робимо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. А до якого, якщо ми не закінчили?  

 

КОТКО В.Г. До середи.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. До середи, до 10-и.  

 

КОТКО В.Г. В 10.30 продовжуємо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Все, домовились.  

 

КОТКО В.Г. Ми робимо так, Світлано. Всі питання ми вирішили, а 

розгляд того питання продовжили. Не взагалі засідання продовжили. Ці 

питання вирішили і протокольно оформляємо, а розгляд по питанню, як воно 

у нас було… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я вас розумію. У нас тоді буде один протокол – дата 

сьогодні – 26-28-е, так? 

 

КОТКО В.Г. Так, так.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І ми зробимо № 6.1 і № 6.2, таким чином.  

 

КОТКО В.Г. Ми робимо таким чином, що у нас перше і третє питання 

вирішено (сьогоднішній протокол)… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, це буде 6.1 протокол.  

 

КОТКО В.Г. А оце розкриття пакетів документів… 

 

ГОЛІКОВА С.В. А це буде 6.2, протокол 6.2. 

 

КОТКО В.Г. Ми продовжуємо розгляд цього питання на середу.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Все?  

 

КОТКО В.Г. Все.   

              

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ще одне питання стосовно списків. Це буде в середу, 

так? Списки на запрошення на співбесіди. 

 

ГОЛІКОВА С.В. По-перше, секретаріат повинен протягом 3 днів 

розмістити все на сайті. І далі, до 5 числа вже запросити на співбесіди. 

Графік ми вже прийняли, що в нас буде 5-го, 6-го в другій половині дня.  

До речі, давайте сьогодні ще витратимо кілька хвилин, щоб 

секретаріату було зручно запрошувати людей тих, по яких ми вже питання 

практично вирішили.  

 

КОТКО В.Г. Прийняли документи.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Поки що в нас є 51 людина.  

 

КОТКО В.Г. Ні, поки що в нас є 50. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, 50.  

 

КОТКО В.Г. Поки що в нас є 48 і 2 під питанням.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Як ми пропонували в графіку, що почати роботу 5 

березня о 10-й ранку. 6-го буде Громадська рада в міністерстві, НКРЕКП, 

тому в першій половині дня ми не зможемо, в другій половині дня з 14 

години зможемо працювати. А потім 7-го перша половина дня. 
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КОТКО В.Г. Значить, 6-го і 7-го по півдня працюємо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 10 березня не робочий день. Працюємо 12-го і 13-го. 

Ми до 13-го повинні закінчити першу співбесіду.  

 

КОТКО В.Г. Перша половина дня – будемо на Громадській раді. 

 

ПОТАШНИК С.І. Хотя бы не с 14.00, а с 15.00, потому что я не смогу 

там вместе с Василием Григорьевичем закрыть... 

 

ГОЛІКОВА С.В. У вас о 12.30 закінчується Громадська рада. 

 

КОТКО В.Г. Все, не увильнете. 

 

ГОЛІКОВА С.В. С 14.00. 

 

КОТКО В.Г. Все просчитано.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І потім по 13-е. Просто ми фізично більше, ніж 10 

людей не пропустимо за день. 

Ще раз кажу: 5-е – половина шостого, половина сьомого – 12-го і 13-го. 

 

КОТКО В.Г. Свєто, тоді таке питання. Наприклад, ми запросимо 10 

чоловік. А якщо ми не встигнемо, а тільки 8 пропустимо? Умовно я кажу. Що 

тоді робити? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Нам треба пропускати. Як це, не зможемо? 
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КОТКО В.Г. А якщо ми запросимо, можемо і 12 пропустити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Не потрібно. Люди з Маріуполя, Херсону, Миколаєва, 

їм потрібно чітко визначити графік, коли вони приїжджають і коли вони тут. 

Давайте будемо вже чемними і … 

 

КОТКО В.Г. Я ж кажу, ми не можемо так, потім 10 пропустили, а 2 

сказали: приходь завтра. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, не можемо. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  А ви вже забули про нашу домовленість, що треба 

провести якусь репетицію? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми це зробимо. У нас запис іде. 

Члени комісії, ще раз кажу: 5-го – друга половина дня, 7-го – перша 

половина дня, 12-го, 13-го – у нас повний день.  

 

КОТКО В.Г. Це перша співбесіда. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Наступного тижня ми визначимося, бо ми 23-го вже 

Президенту повинні подати.  

 

КОТКО В.Г. Значить, коли ми починаємо? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 5-го о 10-й годині. 

 

КОТКО В.Г. А зараз 26-е. 
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5-го, 6-го – друга  половина дня. 5-го – цілий день; 6-го – на 14.00, 

друга половина дня; 7-го – перша половина дня; 12-го і 13-го – повний день. 

 

ПІСЛЯ ПЕРЕРВИ 

 

 

КОТКО В.Г. Розпочинаємо засідання нашої Конкурсної комісії, 

вірніше, продовжуємо засідання, розпочате 26 лютого 2018 року.  

У нас є два питання, будемо так говорити.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми продовжуємо щодо конвертів, які надійшли.  

 

КОТКО В.Г. Так-так, два питання, я зрозумів.  

Перше питання, ми повинні завершити відкриття конвертів і 

оголошення, відбір, так би мовити, списку, закінчити цю роботу.  

І більше немає питань?  

 

ГОЛІКОВА С.В. У нас там були спірні питання щодо декларацій по 

певній кількості учасників.  

 

КОТКО В.Г. Інформацію послухаємо в "Різному".  

Все? Більше нічого немає в нас? 

 

ГОЛІКОВА С.В. І питання щодо наступної об'яви і списків кандидатів.  

 

КОТКО В.Г. Щодо об'яви ми вже практично домовилися. А що ще? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Мається на увазі оголошення для кандидатів, що ми 

починаємо співбесіди, коли.  
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КОТКО В.Г. Мається на увазі графік.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Графік. Але це технічна робота, вона в "Різному". 

Секретаріат зведе.  

 

КОТКО В.Г. Давайте завершувати відкриття пакетів. 

Будь ласка, Людмило Олександрівно.  

 

ЗЕНЮК Л.О. В понеділок після засідання надійшли ще два пакети. 

 

КОТКО В.Г. Це ті, які поштою йшли. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це ті, які поштою йшли і ті, які ми отримали, ми знали, 

що вони надійдуть. Ось вони надійшли.  

 

КОТКО В.Г. І які відправлені своєчасно. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, ті, які відправлені своєчасно. Це – Сосновський 

Сергій Олександрович. 

Сосновський Сергій Олександрович проживає в місті Харкові. Рік 

народження – 1980 рік.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта: Харківський політехнічний інститут, інженер-

системний аналітик. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта технічна.  

 

КОТКО В.Г. А в нас що, двоє Сосновських? 
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ЗЕНЮК Л.О. Так. Це родичі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Ми так розуміємо. 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Це розуміємо, що це родичі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можливо, прийшли.  

 

ЗЕНЮК Л.О.  Так, можливо. 

 

КОТКО В.Г. Київ? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Харків, Харківське КПІ, освіта технічна. Працював: 

посада інженер-конструктор. Зараз він працює з 2016 року по теперішній час 

товариство "СП Технопроект". 

 

КОТКО В.Г. Це в якому місці? І профіль цієї організації? 

 

ГОЛІКОВА С.В. В Харкові, я так розумію, спеціалізація підприємства 

виконання комплексу робіт з проектування, виготовлення, поставки 

електротехнічного обладнання, виконання монтажних та 

пусконалагоджувальних робіт для системи енергетики. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Посада директор. 

 

КОТКО В.Г. Директор цього СП? 
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ГОЛІКОВА С.В. Директор цього СП. З 2013-го по 2015 рік 

інжинірінгова компанія "Синтез", також пов'язана з 

пусконалагоджувальними роботами енергетиці, організація виробничо-

господарської діяльності підприємств енергетики. З 2007 по 2013 рік там він 

був виконавчим директором ПКБ "Синтез", забезпечення комплексного 

рішення задач для якісного і ефективного проектування в енергетиці. Тобто 

це проектна організація в енергетиці. Обладнання, так. Інжинірінг. 

 

(Загальна дискусія) 

 

КОТКО В.Г. І я теж вважаю, що це не енергетика. Так у нас і 

будівельники можуть… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це електротехпром, іншими словами, якщо це 

обладнання і проекти для… 

 

КОТКО В.Г. Це приблизно те ж саме, що будівельник, який будував 

електростанцію, він може себе вважати енергетиком? Він будівельник, хоча і 

будував електростанцію. Ні, я думаю теж, що це сфера. Машинобудування. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще раз кажу, виконання комплексу робіт з 

проектування, виготовлення та поставки електротехнічного обладнання, 

виконання монтажних та пусконалагоджувальних робіт для системи 

енергетики. 

 

(Загальна дискусія)  
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КОТКО В.Г. Але все рівно "пусконалагоджувальні роботи", це ж я вам  

кажу, будівельник тоді, кожен будівельник, який будував об'єкт,  може себе 

теж приписати до енергетики, бо він його будував. Ні, я думаю, що це не 

енергетика як така. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А комунальний сектор тоді...? 

 

КОТКО В.Г. Комунальний?  Це теж є не комунальний. 

 

ГОЛІКОВА С.В. А він не пише, скільки у нього стажу в енергетиці, як 

він вважає себе? 

Насправді у нього якраз з 2003 року загальний стаж це тільки в 

проектних організаціях, вся його діяльність йшла в проектних організаціях, 

що працювали в галузі. Що він пише в заяві? 

 

ЗЕНЮК Л.О.  Ось він пише об'єкти. 

 

ГОЛІКОВА С.В. "Об'єкти, на яких успішно прийшлося працювати в 

якості керівника підрядних організацій, це були електростанції, теплові, 

атомні,  гідроелектростанції, магістральні мережі, металургійний комбінат і 

підприємство по виготовленню скла, цементу та інших. Вся моя діяльність в 

енергетиці тісно пов'язана з регуляторною, контролюючою діяльністю, 

починаючи від планування, виготовлення проектно-кошторисної 

документації та інше.  

Знання та досвід, отриманий в процесі роботи, дають мені впевненість 

виконувати функції та сприяти мною як члена НКРЕКП в виконання 

наступних пріоритетних завдань".  

І далі він вже описує, які там завдання. 
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КОТКО В.Г. Підрядні роботи, одним словом. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону) 

 

ГОЛІКОВА С.В. На об’єктах енергетики.  

 

КОТКО В.Г. Ну, припустимо. Ми ж розуміємо, що інвестпрограма 

обленерго - це вже дуже маленький сектор. Знаєте, звичайно всі всього не 

знають, але якщо знає там третину, 40 відсотків або 60, то можна надіятись, 

що решту пізнає. 

По формальних причинах відносимо це до енергетики чи ні? Миколо 

Григоровичу, ваша думка? Відносити. Семене Ізрайлевичу? Теж так. Добре. 

Приймаємо документ.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи в нього всі відповідають вимогам. Тому 

приймається на розгляд. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Стаж в нього загальний з 2003 року – це 14 років. І на 

керівних посадах він виконавчим директором з 2007 року. 10 років. 

 

КОТКО В.Г. Наступний. Сосновський Олександр Михайлович. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Сосновський Олександр Михайлович. 

 

КОТКО В.Г. Рік народження. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Рік народження 1954. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. Далі. 
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ЗЕНЮК Л.О. Зареєстрований і проживає в Харкові.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Далі.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз Світлані Веніамінівні  даю його резюме.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, Олександр Михайлович, він працює директором 

проектно-конструкторського бюро "Синтез", це проектування для систем 

енергетики. Обов’язки – забезпечення комплексного рішення задач. Це 

проектна організація. В СП "Технопроект" працював майже 11 років 

директором, також забезпечення комплексного рішення. 

 

КОТКО В.Г. Освіта технічна?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта технічна. До цього інжинірингова компанія 

"Синтез", електротехнічна корпорація "ЕлКор", комерційний директор був 

два роки. Фірма "Зміїв Білдінг", інженер з маркетингу, заступник 

генерального директора, це розробка маркетингової політики на 

підприємстві, контролювання, координація структурних підрозділів 

підприємства. Працював на харківському електромеханічному заводі до 

заступника головного конструктора. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. Скільки загальний стаж? Я маю на увазі в 

енергетиці. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Якщо говорити про проектні роботи, то я так розумію, 

що з 2003 року.        
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КОТКО В.Г. Це 14 років. І на керівних засадах? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так само 14 років директором був. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. Інженер, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта в нього… 

 

КОТКО В.Г. Ну, технічна освіта, можна сказати.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, інженер-електрик.  

 

КОТКО В.Г. І зараз він де працює?    

 

ГОЛІКОВА С.В. Він директор ПКБ "Синтез".  

 

КОТКО В.Г. Проектно-конструкторське бюро "Синтез". Добре. Ну 

куди його, до енергетики відносимо, так?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Сергій Олександрович, він брав участь у 

проектуванні об'єктів енергетики і їх впровадженні, будівництві, наладка й 

так далі. А от Олександр Михайлович – це чистий проектант, який розуміє 

обладнання і виготовлення обладнання. Як прозвучало в резюме, займався 

маркетингом, знову-таки, підприємства машинобудування 

(електроенергетичне, але машинобудування).  

 

ГОЛІКОВА С.В. Енергетики немає.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  "ЕлКор" – це електрична корпорація, я знаю їх, у 

Харкові.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ви знаєте, так?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Так.  

 

КОТКО В.Г. Яка?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Електротехнічна корпорація.  

 

КОТКО В.Г. А що робить ця корпорація?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Вони, наскільки я знаю, випускають панелі, щити 

власних потреб… 

 

КОТКО В.Г. Обладнання.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Так, обладнання.  

 

КОТКО В.Г. Сумнівно, що ми можемо це віднести взагалі. Ну, чесно 

кажучи, і перше у мене дуже сумнівне. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону)    

 

КОТКО В.Г. Я розумію. Ми з вами підбираємо регуляторів 

безпосередньо в енергетичній і комунальній сфері, розумієте? І там сфери 

вже обслуговування цієї, ну, це ж дуже сумнівно, що цей досвід може бути, 
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так би мовити, корисним. Я дуже сумніваюся, що цей досвід може бути 

корисним.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я би хотіла зазначити, що я так розумію з документів, 

що це батько і син. Ну, конфлікт був би, якщо би ми обрали обох.  

 

КОТКО В.Г. Ні, ну це не заважає їм брати участь у конкурсі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, не заважає, безумовно.  

 

КОТКО В.Г. Це перше. І так далі. Але давайте ми просто визначимось. 

Тут у нас виключно, ви кажете, виключно обладнання.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Виключно проектувальна робота.  

 

КОТКО В.Г. По обладнанню.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Для систем енергетики. І далі (обов'язки): 

забезпечення комплексного рішення задач для якісного та ефективного 

проектування систем енергетики.  

 

КОТКО В.Г. Миколо Григоровичу, ви у нас тут найбільший професор в 

цій галузі. Що ви скажете?  

 

НІЦАК М.Г. Моя думка, що його теж треба включити. 

 

КОТКО В.Г. Включаємо, все. Домовились.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону)  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мікрофон!  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Допущений, будемо вважати.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Документи я продивилася, вони відповідають тим 

вимогам по заповненню. Тому він допускається до участі у конкурсі. Так я 

зрозуміла?  

 

КОТКО В.Г. Так.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Це всі пакети, які надійшли до нас і які відповідають 

вимогам  оголошення, що було опубліковано. І тому інших уже кандидатів у 

нас немає, всі розглянуті.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Людмило Олександрівно, давайте по тих двох. Чи 

по одному, чи по двох.  

 

ЗЕНЮК Л.О. У нас було питання щодо Дудченка Олександра 

Анатолійовича, який подав декларацію за 2016 рік. Він сьогодні подав 

декларацію за 2017 рік.  

 

КОТКО В.Г.  А з чим було пов'язано? 
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ЗЕНЮК Л.О. Це було пов'язано з тим, що в нього, як би він пояснював, 

що автомобіль, який був у зоні АТО, і він мав його задекларувати, і в нього 

мали надійти документи, це якісь технічні питання. І зараз це все в порядку і 

він уже подав цю декларацію за 2017 рік. Він не міг просто раніше її 

заповнити, ту декларацію.  

 

КОТКО В.Г.  То що, члени комісії?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Приймаємо. 

 

КОТКО В.Г.  Треба повірити? Добре. Прийняли. 

Далі. Наступний.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Наступні питання стосувалися щодо Капустіна. Так? 

 

КОТКО В.Г.  Так. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Значить, Капустін Олександр Вадимович.  

Капустін Олександр Вадимович, який працює наразі в посольстві 

України в Італії, щодо якого члени комісії сумнівалися, чи є в  нього досвід в 

сфері енергетики, чи він взагалі відповідає вимогам Закону "Про 

Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики 

та комунальних послуг" щодо кандидатів.  

Ну я з ним сьогодні розмовляла, малу телефонну розмову. Він 

підтвердив ті факти, що він, працюючи в посольстві, брав участь в якості 

першого секретаря, керівника комерційного відділу посольства України в 

Італії в проектах, які стосуються італійсько-української співпраці в 

енергетичному секторі, зокрема в питаннях розбудови і забезпечення безпеки 
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газотранспортної системи України, а також адаптації ринку  електричної 

енергії до системи ЄС відповідно до Третього пакету.  

Ось все. Він цю інформацію підтвердив, яка в нього є в резюме. 

Рішення приймайте, будь ласка.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Освіта в нього міжнародна економічна? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Як? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Міжнародна економічна освіта.  

 

КОТКО В.Г.  Так. Члени комісії? Миколо Григоровичу, робота в 

посольстві в якості керівника комерційного відділу? Закон вимагає 5 років у 

сфері енергетики, в тому числі 2 роки на керівних посадах у сфері енергетики 

і комунальних послуг, звичайно, так. 

 

НІЦАК М.Г. Якщо говорити за сфери енергетики, то, судячи з того, що 

там сказано, що він брав участь в розробці Закону "Про ринок енергетики", у 

розробці якихось проектів стосовно реконструкції чи впровадження чи змін у 

газотранспортній системі, якось так. Але стосовно от другого пункту, де у 

нас в законі сказано, що кандидат повинен бути 2 роки попрацювати на 

керівних посадах, то я там не бачу керівних посад. Якщо керівна посада 

комерційного відділу, то це ж не керівна посада в енергетиці.  

 

КОТКО В.Г.  Тобто ви проти? 

 

НІЦАК М.Г. Так, я проти.   
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КОТКО В.Г.  Світлано? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Я вважаю, що з урахуванням всіх обставин, які ми 

побачили в його резюме і з його досвіду, і те, що закон  говорить взагалі – 

сфера енергетики як широке поняття, то я би прийняла документи.  

 

КОТКО В.Г.  Так, Семене Ізрайлевичу? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Мікрофон! 

 

КОТКО В.Г. Семене Ізрайлевичу? В чому вона полягає? 

 

ПОТАШНИК С.І. …вона полягає в тому, що треба включити для 

участі… 

 

КОТКО В.Г. Ви – за.  

Я вважаю, що все-таки робота в посольстві, звичайно, це цінний досвід, 

з одного боку, з іншого боку, робота в посольстві вимагає, так би мовити, 

навіть на посаді начальника комерційного відділу, це, так би мовити, в усіх 

сферах, в тому числі, можливо, трохи енергетики. Але все-таки я вважаю, що 

це не є сфера енергетики. Тому я також проти того, щоб ми включали його. 

Таким чином у нас ситуація: 2 члена комісії – за, 2 – проти. Вступає в 

силу регламент, мій вирішальний голос – ці документи не приймаємо. 

Все. З цим питанням закінчили. 

Наступне питання. Давайте ми зараз послухаємо в "Різному" 

інформацію щодо декларацій, по-перше. Ситуація у нас така, що у нас всі 

копії декларацій у справах є. З іншого боку, на сайті НАЗК під грифом 

"кандидати в члени НКРЕКП" всього там 36 чи 37 таких декларацій. І, 
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можливо, діючі державні службовці, діючі працівники державних 

підприємств подали ці декларації як державний службовець, а нам копію, то 

це теж проходить.  

Наше завдання полягало в тому, щоб в принципі така декларація у нас 

була. Будь ласка, що показала перевірка? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Ми перевірили. Значить, є такий сайт, як 

public.nazk.gov.ua, де Єдиний державний реєстр декларацій осіб, які… 

 

КОТКО В.Г. По прізвищах. 

 

ЗЕНЮК Л.О. По прізвищах ми перевірили, всі декларації є. 

 

КОТКО В.Г. Тобто 36 подали як кандидати, а подали свої декларації 

або як держслужбовці, або як працівники держпідприємств існуючі, але 

декларації подали. Значить, це питання ми знімаємо. Всі декларації у нас є, 

копії у нас тим більше є. І врешті-решт спецперевірка на цьому поставить 

крапку, якщо щось там не так. З цим ясно. 

Ще у нас питання яке, Людмило. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Із 51-о кандидата, я зрозуміла, 2 кандидати не допущені. 

 

КОТКО В.Г. 49 кандидатів допускаються до участі у конкурсі. 

Значить, цей список ми через 3 дні публікуємо чи коли? 

 

ГОЛІКОВА С.В. До 2 березня повинні ще опублікувати всі дані. 

 

КОТКО В.Г. Значить, список, протокол цього засідання.  
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ЗЕНЮК Л.О. Ми зараз готуємо. 

 

КОТКО В.Г. 3 дні у нас є, якраз ми до 2 березня разом з протоколом і 

списком.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Зараз відповідно до закону ми готуємо відомості про 

кандидатів, які будуть опубліковані. 

 

КОТКО В.Г. Добре. З цим зрозуміло. 

Протокол у нас, зрозуміло, що включає питання, які ми в понеділок 

розглядали, там зміни до всіх трьох наших документів буде включати. 

І нам потрібно визначитися зараз  з графіком.  

Будь ласка, Світлано. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Відповідно до нашого регламенту, графік складає 

секретаріат і повідомляє учасників про час і місце проведення. 

 

КОТКО В.Г. А повідомляє коли саме? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Вони вже повинні були повідомити за 3 дні.  

 

КОТКО В.Г. А коли у нас перша співбесіда? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Просто ми повторюємо те, що ми вже затвердили – 

графік проведення співбесід, що з 5 березня ми починаємо співбесіди з 10 

години ранку.  

 

КОТКО В.Г. Тобто, якщо ми 2-го попереджаємо, то це буде 

нормально?  
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ЗЕНЮК Л.О. Можемо попередити також і сьогодні вже.  

 

КОТКО В.Г. Я думаю, що сьогодні і треба попередити.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Єдине, я хотіла проінформувати членів Конкурсної 

комісії, що було електронне повідомлення від Антонової Олени 

Олександрівни. Вона просила, хоча вона стоїть першою за алфавітним 

порядком у списку, але вона просила перенести на наступний.  

Ми зі Світланою Веніамінівною це питання розглянули. Це технічне 

питання. І будемо пропонувати їй 12 березня.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Я думаю, це не проблема.  

Таким чином, кого ми на 5 число?  

По-перше, скільки людей беремо? 8 чи 10? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 13. 

 

КОТКО В.Г. На один день 13 ми беремо? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

 

КОТКО В.Г. Стоп. Ми з вами розраховували… 

 

ГОЛІКОВА С.В. 12 буде людей.  

 

КОТКО В.Г. А це реально пропустити 12 людей? Ми будемо з 9 години 

працювати? 
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ГОЛІКОВА С.В. З 10 години до 18 години, з перервою.  

 

КОТКО В.Г. Це 7 годин роботи.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми розраховували, що максимально 30 хвилин ми 

проводимо з одним кандидатом.  

 

КОТКО В.Г. Ну може бути і 15 хвилин, і 20, і 30, і 40.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Нашим регламентом визначено, що до 15 хвилин – це 

самопрезентація і до 15 хвилин – питання. Тобто, можливо, хтось 

презентацію за 5 хвилин зробить.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А більше 15 хвилин ми не дамо. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. Добре. Ми вважаємо, що ми впораємося з цим.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Дуже напружений графік, насправді. Людей 

багато.  

 

КОТКО В.Г. І згідно з цим графіком, як у нас далі буде?  

 

ГОЛІКОВА С.В. 13 у нас на перший день. 

 

КОТКО В.Г. Якщо 4 дні по 13, то це буде скільки? 
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ГОЛІКОВА С.В. У нас буде трошки інакше, бо 6 березня ми починаємо 

з 14 години, півдня, 7 березня ми починаємо зранку з 10 години і працюємо 

до обіду, бо це перед святами.  

 

КОТКО В.Г. Світлано, ще раз, які дати в нас йдуть?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще раз кажу, 5 березня початок.  

 

КОТКО В.Г. Наступне, 6 березня.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 7 березня півдня, це середа. Потім 12 березня і 13 

березня.  

 

КОТКО В.Г. По кількості людей, давайте розподілимо, щоб було 

зрозуміло. Перший день – 13. Далі, другий день?  

 

ГОЛІКОВА С.В. 7.  

 

КОТКО В.Г. Другий день – 7. Третій день? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 6.  

 

КОТКО В.Г. Всього 26. Далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. На 12 березня – 13. 

 

КОТКО В.Г. Плюс 13 – це 39. Далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. І на 13 березня – 12.  
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КОТКО В.Г. І це все в нас? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

 

КОТКО В.Г. Добре. Будемо сподіватися, що ми такий темп 

витримаємо.  

Є ще у нас питання, які ми не розглянули?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Єдине, що коли секретаріат буде попереджати всіх по 

часу, все ж таки, хто нас слухає, хотіли би попередити кандидатів, щоб 

приходили приблизно на 30 хвилин раніше призначеного часу, бо час може 

трошки зміщатися. Щоб не було так, щоб ми сиділи і чекали кандидатів. 

 

КОТКО В.Г. Тобто, іншими словами, у нас тепер перший кандидат, 

якого ми будемо слухати… Я не бачу в себе списку. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Батечко Сергій Григорович.  

 

КОТКО В.Г. Батечко у нас буде перший, це 10 година. Графік ми 

вивісимо.  

 

ЯСТРУБИНСЬКИЙ В.І. (?) А Кайдаш на 6 березня? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Кайдаш перенесено, так.  

 

КОТКО В.Г. Ми цей список сьогодні на сайті повісимо. 
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ГОЛІКОВА С.В. Як секретаріат всіх повідомить, бо може таке 

трапитися, що хтось скаже, що він там… 

 

КОТКО В.Г. Ні, Світлано, якщо ми повісимо цей список на сайті, то 

тут видно час і що таке на півгодини раніше.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми зобов'язані повідомити особисто. Секретаріат це 

зробить.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Цей список ми вивісимо на сайті і потім воно буде там 

корегуватися. Це технічне питання. 

 

КОТКО В.Г. Це не настільки там уже важливо. Добре. Основне, щоб 

ми попередили кандидатів. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Головне, щоб ми попередили кандидатів вчасно. 

 

КОТКО В.Г. Ми попереджаємо телефоном? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Е-мейлом і телефоном, якщо вже там вони не 

відгукнуться. 

 

КОТКО В.Г. Ні. Я думаю, е-мейлом якщо ми отримаємо відповідь, що 

він  отримав. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Обов'язково.  
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КОТКО В.Г. А якщо якісь питання, тоді ще і телефонуємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще телефоном. Так. 

 

КОТКО В.Г. І все-таки цей список ми будемо вивішувати?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, вивісимо. 

 

КОТКО В.Г. Тоді тим більше, тоді ще і на сайті можна подивитися. 

Добре.  

Ще є питання, які ми не розглянули? Немає. Чи є? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ще потрібно попередити буде так само кандидатів, я 

прошу секретаріат звернути увагу на це, що вони повні мати з собою 

оригінали документів. 

 

КОТКО В.Г. А це тоді, коли їх будемо запрошувати, то всіх будемо. В 

оголошені є. Ще можна попередити. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Секретаріат, прошу. 

 

КОТКО В.Г. Але, якщо хтось приїде без документів, не прочитав 

оголошення і таке інше, тоді це його проблеми. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Нащо тоді  йти до комісії, якщо вони все забувають? 

 

КОТКО В.Г. Так я про це і кажу. 

Немає більш питань? Немає. Тоді всім дякую. Засідання закінчується. 

Наступна наша зустріч. 
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ГОЛІКОВА С.В. Ми розпочинаємо зустріч 5 березня.  

 

КОТКО В.Г. 5 березня. Так. Це буде співбесіда. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Офіційна. Так ви спочатку, я думаю, що ми там 

трошки раніше зберемося, відкриємо початок проведення співбесіди. І потім 

вже будемо в режимі працювати. На 10-ту. 

 

(Загальна дискусія)  

 

КОТКО В.Г. Ні. Я думаю, що ми на півгодини зберемося раніше. 

Зберемося, щоб ми приготували так, як слід до і тут почали. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Проводити в цьому залі? 

 

КОТКО В.Г. Так. Добре. Всім дякую. 

 

 


