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КОТКО В.Г. Увага, друзі! Розпочинаємо засідання Конкурсної комісії з 

добору членів НКРЕКП. 

У нас сьогодні пропонується,  на порядку денному у нас два питання. 

Перше. Підведення та оголошення підсумків першої співбесіди. 

І друге. Різне, якщо у нас такі питання будуть. 

Сьогодні ми завершили першу співбесіду, другу групу. Визначились з 

рейтингами, якщо немає заперечень, давайте це питання офіційно 

розглянемо, затвердимо результати і в протоколі все це зафіксуємо. Немає 

заперечень?  

Будь ласка, Світлана. Будь ласка, слухаємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякую.  

Оголошуються результати першої співбесіди другого нашого 

конкурсного відбору. Нагадую, що ми визначаємо рейтинг. По кожному 

рейтингу може бути кілька кандидатів і говоримо загальний бал кандидата. 

Всього було у нас 20 кандидатів. Рейтинг складено наступним чином. 

Перший. Олефір Дмитро Олександрович – 69 балів. 

Другий. Борисенко Андрій Володимирович – 68 балів. 

Третій. Магда Олексій Іванович – 66 балів. 

Четвертий. Людмирський Валерій Маркович і Цаплін Валерій Іванович 

– по 65 балів кожен. 

П'ятий. Костюшко Олег Петрович, Немчинов Максим Олександрович, 

Петриковець Костянтин Яковлевич – 63 бали кожний. 



Шостий. Горкуценко Костянтин Олександрович, Пастухов Іван 

Анатолійович – 61 бал кожний. 

Сьомий. Рожанська Ірина В'ячеславівна – 60 балів. 

Восьмий. Машляківський Руслан Леонідович, Письменна Уляна 

Євгеніївна, Ращупкин Олександр Анатолійович, Сарамага Роман 

Костянтинович – по 56 балів кожний. 

Дев'ятий. Поліщук Віктор Петрович – 55. 

Десятий. Майстренко Олександр Володимирович – 51. 

Одинадцятий. Корібут Ярослав Олегович – 48. 

Дванадцятий. Петренко Тетяна Вікторівна – 46. 

Тринадцятий. Лазоренко Віталій Миколайович – 38. 

Прошу затвердити. 

 

КОТКО В.Г. Ми всі ці бали учасників всієї цієї роботи. Немає 

заперечень? Тоді я прошу проголосувати за затвердження цих результатів. 

Василій Іванович. 

Рішення прийнято одноголосно. 

Протокол підписуємо. 

І чекаємо на другу співбесіду. 

Більше питань немає? 

Немає. Тоді на цьому… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Єдине на чому хочу наголосити, що ми все ще 

чекаємо результати спецперевірки по першому нашому конкурсу. Як будуть 

результати, ми одразу зберемося. 

 

КОТКО В.Г. Людмила Олександрівна по вашій інформації, коли ми 

можемо розраховувати? 

 



ЗЕНЮК Л.О. На сьогоднішній день в нас немає ще офіційних 

результатів, але за попередньою, поки, інформацією: поки шість чоловік 

пройшло цю перевірку, але ще очікується. 

 

КОТКО В.Г. Це с першої десятки? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це з першої…   Поки що. Поки в нас немає ще офіційних 

результатів, ми не можемо навіть нічого говорити. 

 

КОТКО В.Г. Може,  все-таки я надіюсь, що на цій неділі все це… 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, ми теж надіємось так. 

 

КОТКО В.Г. Результати ми отримаємо.  

Добре. Тоді всім дякую за участь по першій співбесіді, яку роботу ми 

провели і  сьогоднішньому засіданні. Всім ще раз дякую. До побачення. На 

цьому засідання закрите. 

 


