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13 квітня 2018 року 

 

 

 

КОТКО В.Г. Так, шановні друзі, розпочинаємо засідання Конкурсної 

комісії НКРЕКП. В порядку денному у нас два питання. Перше – розкриття 

конвертів з документами кандидатів на посади членів НКРЕКП. І друге – 

"Різне" – затвердження плану-графіку роботи Конкурсної комісії на квітень-

травень. Я думаю, давайте навпаки. Немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

КОТКО В.Г.  Тоді почнемо з плану-графіка роботи Конкурсної комісії 

на квітень-травень цього року. Власне кажучи, тут у нас передбачені 

наступні заходи. Перше – прийом документів, розкриття пакетів документів, 

це по цьому конкурсу, проведення підсумків першого конкурсу після 

завершення спецперевірки, яка з дня на день повинна завершитись, і 

направлення Президенту відповідних представлень на кандидатів по 

першому конкурсу. 

 Далі. Направлення документів (після того, як ми їх розкриємо) на 

спецперевірку документів по цьому конкурсу, розміщення відомостей про 

кандидатів на посади членів НКРЕКП по цьому конкурсу на сайті Верховної 

Ради і сайті Президента. А ми ж повинні на сайті Верховної Ради і сайті 

Президента, правильно? Добавляємо: "На сайті Президента", тут пропущено.  



2 

 

Далі. Запрошення на першу співбесіду, про складання графіка. Ну 

мається на увазі графіка по прізвищах – хто коли і погодинно. Перша 

співбесіда 19-20 квітня. Друга співбесіда – 23-24 квітня. 25 квітня - 

підсумкове засідання Конкурсної комісії і оголошення результатів конкурсу. 

І травень – подання списку кандидатів на посаду двох членів НКРЕКП 

Президенту України. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Чотирьох. 

 

КОТКО В.Г. Ні, на двох кандидатів. Ну чотири чоловіки на двох 

кандидатів. І знову ж таки, тут пишемо: "Після завершення спецперевірки". 

Тут це пропущено. Добавляємо: "Після завершення спецперевірки".  

Так, члени комісії, немає заперечень?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

КОТКО В.Г.  Немає. Затверджуємо? Тоді хто за те, щоб затвердити 

такий план-графік? Проголосували одностайно. План-графік прийняли. Будь 

ласка. 

Переходимо до другого пункту порядку денного – розкриття конвертів 

з документами кандидатів. Значить, перший у нас…       

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Можна коротеньку інформацію? 

 

КОТКО В.Г.  Коротеньку інформацію? Будь ласка. 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Зараз проводиться конкурс, починається конкурс на 

дві посади кандидатів членів НКРЕКП. Відповідна була подана об'ява і 12 

квітня закінчений прийом документів на цей конкурс. Станом на 11.00 
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сьогодні, 13 квітня, подали 23 заяви і одну заяву відкликано. Таким чином ми 

маємо 22 заяви від кандидатів. Пакети документів всі в не пошкодженому 

стані отримані, частково – поштою, частково – безпосередньо через 

спецзв'язок. І ми можемо починати відкривати конверти. 

Стосовно заяви, яка відкликана. Це заява Кайдаша Руслана Юрійовича. 

Є його особиста заява про відкликання. Ми навіть не будемо відкривати 

конверта, бо заява така є.  

Тобто 22 кандидати на 2 посади. 

 

КОТКО В.Г. Кайдаш у нас зараз серед переможців першого конкурсу. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, він є серед переможців першого конкурсу, але 

чекає на спецперевірку. Нічого не забороняє закон подавати другий раз на 

конкурс, але людина відкликала ще до початку конкурсу, тому ми… 

І ще є повідомлення у пані Людмили від секретаріату. 

 

КОТКО В.Г. Будь ласка, пані Людмило. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Світлана Веніамінівна практично все сказала, я тільки 

хотіла добавити, що пакети, які нам надійшла до Конкурсної комісії, вони 

надійшли в термін, який визначений об'явою, цілісність пакетів не порушена, 

актів про порушення складено не було. І хотіла б ще повідомити, що  серед 

тих кандидатів, які бажають брати участь у конкурсі, є 11 кандидатів, які 

брали участь у попередньому конкурсі. 

 

КОТКО В.Г. З них у складі переможців скільки? 

 

ЗЕНЮК Л.О. З них у складі переможців 4. 
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КОТКО В.Г. 4 з тих, хто у переможці попав, все одно подав документи, 

і 7 чоловік, які ще раз подали заяву. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це законом не забороняється. Це будь ласка. 

 

КОТКО В.Г. Це просто прагматичні рішення. 

Інформацію ми прослухали. Приступаємо тоді до розкриття конвертів. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можемо починати. Нагадую, що ми відкриваємо 

конверти в алфавітному порядку, всі кандидати. 

 

КОТКО В.Г.  І перший у нас Борисенко Андрій Володимирович. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Перший у нас Борисенко Андрій 

Володимирович.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Борисенко Андрій Володимирович, він брав участь у 

попередньому конкурсі.  

 

КОТКО В.Г. І був серед переможців. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, був серед переможців. 

Ми перевіряли його. 

 

КОТКО В.Г. Думаю, довгої доповіді не треба, документи приймаємо.  

Так? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. Ми перевіряли його документи. Можна ще раз 

перевірити. 
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КОТКО В.Г. Повнота є. А щодо стажу, іншого, то ми вже знаємо, що 

там у нього все нормально. 

Копії документів подав тих же самих. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Абсолютно тих же самих документів. 

 

КОТКО В.Г. Сумнівів не може бути.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Судячи з того, що тут ми дивимося, всі документи 

повторити. 

 

КОТКО В.Г. Немає заперечень? Допускаємо Борисенка Андрія 

Володимировича до конкурсу. Немає. Все. Допущений.  

Поїхали далі. Наступний кандидат. 

Вовк Дмитро Володимирович. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Так, Вовк Дмитро Володимирович. 

Зараз перевіримо документи Дмитра Володимировича. Заява про 

участь у конкурсі, резюме, заява про надання згоди про проведення 

спецперевірки, заява про участь. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Резюме перевіряйте, члени комісії. 

 

КОТКО В.Г. Резюме мені дайте. Я просто подивлюся резюме, а ви там 

перевіряйте. 
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ЗЕНЮК Л.О. Заява про надання згоди на проведення спецперевірки. 

Автобіографія. Особовий листок з обліку кадрів. Можна давати членам 

конкурсної комісії. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Біографію читати?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Особовий листок з обліку кадрів. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можна сказати, що починається його трудова 

діяльність з 2008 року. Ми повинні також визначити, чи достатньо  в кожного 

з кандидатів стажу роботи в галузі, в сфері енергетики. 

 

КОТКО В.Г. А  на базі якого документа?  

 

ЗЕНЮК Л.О. На базі особового листка обліку кадрів. Це є основне. 

 

КОТКО В.Г. Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми будемо перевіряти.  

 

КОТКО В.Г. Перевіряємо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я зачитаю все, що тут є. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Я просто хотіла сказати, що інші документи – це  копії 

документів про освіту, копії паспорта, медична довідка, сертифікати про 

проходження профілактичного огляду. Це все є. 

 

КОТКО В.Г. Ясно. 
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ЗЕНЮК Л.О. Все воно відповідає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Щодо стажу роботи, необхідного для участі в 

конкурсі і займання посади відповідної, читаю:  вересень 2008 року по 

вересень 2009 року - економіст першої категорії управління роздрібного 

обслуговування малого і середнього бізнесу центру роздрібної продажі, 

економіст першої категорії управління роздрібного обслуговування малого і 

середнього бізнесу центру роздрібної продажі департаменту. 

 

КОТКО В.Г. Так,  2008-2009 роки не проходить.  Далі поїхали. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Економіст - "Укрсоцбанк". 

 

КОТКО В.Г. Сфери енергетики немає.  Далі поїхали. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 9-й місяць 2009 року два місяці радник. 

 

КОТКО В.Г. Стоп-стоп. 9-й…  

 

ГОЛІКОВА С.В. 9-й місяць 2009 року по 11-й місяць 2009 року - 

радник заступника голови правління відділення акціонерного товариства 

"Промтехмонтаж-2".  

 

КОТКО В.Г. "Промтехмонтаж" теж проїхали. 

 

ГОЛІКОВА С. В. Далі 12-й місяць 2009 року – 3-й місяць 2013 року 

експерт товариства з обмеженою відповідальністю "Інвестиційний Капітал 

України", інвестиційна компанія.  
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Далі 3-й місяць 2013 року – 4-й місяць 2014 року менеджер зі збуту 

регіонального відділення реалізації товариства корпорації "Рошен". 

 

КОТКО В.Г. Це проїхали мимо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2014 рік. 4-й місяць 2014-го – 11-й місяць 2014-го – 

директор представництва товариства з обмеженою відповідальністю "Рошен" 

(місто Москва). 

 

КОТКО В.Г. Теж проїхали. Далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 11-го місяця 2014-го по 12-й 2014-го – керівник 

проектів програм управління проектного менеджменту корпоративних прав 

департаменту з корпоративних питань Національного банку України.  

 

КОТКО В.Г. Теж проїхали, так? Так чи ні? В енергетику не проходить.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, не проходить.  

 

КОТКО В.Г. Проїхали. Далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В. 6-й місяць 2015-го. 

 

КОТКО В.Г. 6-й місяць якого?  

 

ГОЛІКОВА С.В. 2015-го року по цей час – голова НКРЕКП.  

 

КОТКО В.Г. Значить, давайте автобіографію. Значить, у нас питання: 

2009-2013 рік, "Інвест Капітал України". Давайте, що там?  
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ГОЛІКОВА С.В. "Інвест Капітал України". Ну тут він, можливо, десь в 

автобіографії більше написав.  

 

КОТКО В.Г. Тоді давайте автобіографію подивимося. Тому що "Інвест 

Капітал України" - теж не сфера енергетики. Значить, з 2015-го по 2018 рік з 

6-го місяця… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну, можемо зачитати автобіографію. 

 

КОТКО В.Г. У нас 2,8 роки поки що.  

 

ГОЛІКОВА С.В. "Свій професійний шлях розпочав паралельно із 

навчанням у банківській сфері. У 2008 році отримав досвід у банківській 

методології, організації процесів ВКБ "Укрсоцбанк". В 2009 році отримав 

досвід в сфері будівництва та нерухомості на посаді радника заступника 

голови правління "Промтехмонтаж-2" та перейшов на роботу на посаду 

експерта ТОВ "Інвестиційний Капітал України". Працюючи на цій посаді, 

безпосередньо займався інвестиційно-банківською діяльністю у сфері 

корпоративних фінансів у наступних галузях: роздрібні мережі, FMCG, 

агросектор…" 

 

КОТКО В.Г. Стоп-стоп! Роздрібні мережі – зрозуміло. А друге що?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Що таке FMCG? Він не розшифровує.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Це роздрібна торгівля.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Роздрібна? Дякую.  
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ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ну, продукти харчування. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дякуємо. 

 

КОТКО В.Г. Ясно, поїхали далі.   

           

ГОЛІКОВА С.В. Агросектор - від рослинництва до переробки, 

тваринництво та логістика трейдингу. І добувна: вугільний сектор та 

металургійна. Це те, чим займався як інвестиційна банківська діяльність. У 

цих сферах. Так він пояснює.  

 

КОТКО В.Г. Стоп-стоп! Отут давайте… Що там по періодах часу? У 

нас там нічого немає?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. Ну і це, до речі, там 2009 рік. Скільки це? 

Інвестиційна компанія… 

 

КОТКО В.Г. Ну, з 12-го 2009-го. Значить, 2010, 2011 і 2012 рік – тут 

три роки. Три роки і 4 місяці.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Три роки в "Інвестиційний Капітал України". А сфера 

– інвестиційно-банківська діяльність у сфері корпоративних фінансів по 

галузях. Тобто це тільки  мова йде про корпоративні фінанси.  

"Маю практичний досвід залучення боргового серед провідних 

міжнародних фінансових установ та акціонерного капіталу, первинне 

розміщення акцій на ФБ, реструктуризації кредитних портфелів, добувний 

вугільний сектор та в металургійних галузях, проведення угод купівлі-

продажу (агросектор), розробки корпоративних стратегій для всіх галузей. За 
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досягнення в роботі став віце-президентом інвестиційно-банківського 

напрямку ТОВ "Інвестиційний Капітал України" з 2012 року." В 2013-2014-

му – це вже корпорація "Рошен" (Москва, Росія).  

"З 2014 року, з листопада, перейшов до Національного банку на посаду 

керівника проектів та програм управління проектного менеджменту 

корпоративних прав департаменту з корпоративних питань Національного 

банку України. А з грудня 2014 року почав виконувати  обов'язки Голови 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання. 

 

КОТКО В.Г. З грудня 2014 року, так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, 30  грудня, якщо я не помиляюсь. 

Тобто є питання щодо наявності п'ятирічного стажу в досвіді у сфери 

енергетики, як вимагає у нас стаття восьма закону. 

  

КОТКО В.Г. Так, дійсно питання є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Тому, можливо, нам потрібно поставити це на 

голосування серед членів комісії, якщо вони хочуть висловити свою думку. 

 

КОТКО В.Г. Значить, що у нас, ще раз повертаємось? З якого місяця 

2013 року в НКРЕКП виконуючий обов'язки?  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 30 грудня. 

 

КОТКО В.Г. З 30 грудня. Грудень проїхали, значить - з 2014 року. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З початку 2015 року. 
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КОТКО В.Г. Так, тобто виходить  два. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Три з половиною. 

 

КОТКО В.Г.  Ні, звідки три з половиною? Три роки і три місяці. 

 

(Загальна дискусія)  

  

ГОЛІКОВА С.В. Три роки і три з половиною місяця. 

 

КОТКО В.Г. Добре.  Це зрозуміло.  

Давайте ще раз повернемося, а "Інвесткапіталу" у нас зовсім там 

туманно. Там багато,  там років скільки? 2009-й відпадає. Значить 2010, 2011, 

2012 – три роки і три місяці "Інвесткапітал".  Так? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

 

КОТКО В.Г. Але "Інвесткапітал" ще раз, будь ласка, зачитайте. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він займав, працюючи на цій посаді безпосередньо, 

займався інвестиційно-банківською діяльністю у сфері корпоративних 

фінансів у наступних галузях, тобто у різних галузях: роздрібні мережі, 

загальні та спеціалізовані, FMCG, агросектор, як нам пояснили  - це харчова 

промисловість, і також є й добувний, вугільний сектор та металургійна. 

Скільки безпосередньо займався в добувному, в вугільному секторі, не 

відмічено. Але все одно це банківський інвестиційний бізнес. 

 

КОТКО В.Г. Ясно, зрозуміло. 

Члени комісії, будь ласка,  починаємо, нам треба приймати рішення.  
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Зачитуємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Хочу зачитати статтю закону. Стаття 7 закону, пункт 

1.  

"Головою або членом комісії може бути громадянин України, який має 

повну вищу освіту (технічну, юридичну або економічну), високі професійні 

та моральні якості, досвід роботи у сферах енергетики або комунальних 

послуг не менше п'яти років, у тому числі на керівних посадах не менше двох 

років, володіє державною мовою, має освітній і професійний рівень та стан 

здоров'я,  необхідний для виконання своїх посадових обов'язків".  

Тобто  заявник повинен мати… 

 

КОТКО В.Г. Зараз  ми розглядаємо тільки питання стажу. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Стажу, так. До речі, його освіта - Київський 

національний торгівельно-економічний університет. "Менеджмент, 

менеджмент організацій". Тобто можна вважати, що це економічна освіта.  

 

КОТКО В.Г. Можемо вважати це економічною освітою. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. 

 

КОТКО В.Г. З освітою все нормально. У нас питання стажу, зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Стажу п'яти років. 

 

КОТКО В.Г. Світлано, з тебе починаємо. 
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ГОЛІКОВА С.В.  Я вважаю, що на підставі тих документів, які надані, 

неможливо зробити висновок з того, що пан Вовк Дмитро Володимирович 

має досвід роботи у сфері енергетики або комунальних послуг не менше 5 

років. 

 

КОТКО В.Г. А який висновок можна зробити? Такий неможливо 

зробити. А який? 

 

ГОЛІКОВА С.В.   2 роки… Ну, на керівних посадах є. 

 

КОТКО В.Г.  Є. Зрозуміло. Так, далі. Василь Іванович. Будь ласка. 

 

ЯСТРУБИНСЬКИЙ В.І. На мій погляд, було б, звичайно, отримати 

інформацію, що за "інвестиційна діяльність у сфері вугільної промисловості", 

наскільки я розумію, із документів цього не видно.  

 

КОТКО В.Г.  Ну, справа в тому, що у нас тут? Загальний стаж роботи в 

"Інвестиційному Капіталі" у нас 3 роки і 4 місяці. 

 

ЯСТРУБИНСЬКИЙ В.І. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Перелічені наступні сфери там. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Агросектор. 

 

КОТКО В.Г.  Перше що там у нас? Агросектор, харчова промисловість. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Харчова промисловість, логістика. 

 



15 

 

КОТКО В.Г.  Логістика? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні-ні. Роздрібні мережі. Незрозуміло, які це мережі, 

загальні чи спеціалізовані. 

 

КОТКО В.Г.  Роздрібні мережі. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Це, можливо, і торгівля. 

 

КОТКО В.Г.  Вугільна промисловість. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Агросектор і добувна, вугільний сектор.  

 

КОТКО В.Г.  Добувна, вугільний. І металургія.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так-так. 

 

КОТКО В.Г.  Раз, два, три, чотири. Ну, п'ять. П'ять напрямків на три з 

половиною роки.  

 

ЯСТРУБИНСЬКИЙ В.І. Тобто визначитись, чи відноситься до сфери 

енергетики. Якщо відноситься, це одне питання, якщо не відноситься, то, 

звичайно, це буде  "протирічити" закону.  

 

КОТКО В.Г.  Ясно. Будь ласка.  

 

НІЦАК М.Г. (?) Так, згідно цих документів, що ми зараз заслухали, 

дійсно, там невизначеність з точки зору визначення терміну роботи в сфері 

енергетики, 5 років. Вказана загальна діяльність, в тому числі добувна. Але 
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який період? І конкретно скільки було часу приділено йому? І скільки він 

займався саме в сфері енергетики, зокрема у видобувній промисловості, не 

сказано. Тому зробити висновок зараз, є 5 років стажу чи немає 5 років 

стажу, немає такої можливості.  

 

КОТКО В.Г. А що ви думаєте? А як можна, щоб висновки зробити? 

Нам же висновок такий робити треба. Нам треба приймати рішення.  

 

НІЦАК М.Г. (?) Значить, я вважаю, що треба, щоб було тоді, або ми 

приймаємо, або я, наприклад, вважаю, що немає стажу роботи, або повинні 

бути додані якісь додаткові документи, де було б підтвердження того, що 

дійсно, от ці, скільки, три з половиною роки, так, праці в інвестиційній 

компанії, що він займався саме інвестиційною діяльністю. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. А ви що? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Я хотіла сказати, що, відповідно до  наших Умов та 

Правил проведення конкурсу, особа, якій відмовлено з певних підстав для 

участі в конкурсі, має два дні на те, щоб оскаржити наше рішення  і додати, 

якщо необхідно, додаткові пояснення і матеріали, і тоді комісія приймає 

остаточне рішення.  

 

КОТКО В.Г.  Так, добре.  Ну, я думаю, це вже якийсь шлях. В усякому 

разі зараз у нас немає підстав таких вважати, що 5 років стажу. Тим більше – 

у сфері енергетики. Значить, у нас, ну ми ж уже напрацювали якісь, як би так 

сказати, прецеденти. Прецеденти полягають у наступному. Ми відмовили 

дипломату, який працював, займався договорами, міжнародними 

договорами, пов'язаними з "Нафтогазом"… 
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ГОЛІКОВА С.В.  До речі, це перший секретар Посольства України в 

Італії. 

 

КОТКО В.Г.  Так, перший секретар Посольства України в Італії. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Перший секретар Посольства України в Італії, який у 

своїх поясненнях… 

 

КОТКО В.Г. Ну ми вважали, що це не сфера енергетики. Ну, на нас ще 

й вплинуло те, що, крім цього, у нього будь-якого досвіду іншого не було. 

Ми це відхилили. Так, зрозуміло. З іншого боку, ми створили інший 

прецедент. У нас було два кандидати, які працювали в проектних інститутах, 

правда, проектні інститути, які відносились, були у віданні, скажемо так, 

Міністерства енергетики, ну, щось таке. Але ми не відмовили їм, хоча це не 

чиста сфера енергетики, це обслуговування енергетики. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Уточнення – не енергетики, а електротехнічної 

промисловості. 

 

КОТКО В.Г. Факт полягає в тому, що ми їм не відмовили, але 

переможцями вони стати просто не могли, тому що насправді досвіду роботи 

з ринками і таке інше в них просто не було. В якійсь мірі ми створили 

прецедент, що все-таки не безпосередньо на підприємствах енергетики, а 

підприємствах, які обслуговують енергетику, ми їх пропустили. 

Тут в нас проблема ще більш важка, тому що в нас взагалі навіть, якщо 

б, наприклад, в тому "Інвесткапіталі" 3,5 роки, ми не знаємо, скільки у 

вугільній галузі, навіть якщо так дотягти. 

Семене Ізрайлевичу, ви теж хочете висловитись, бо вже всі 

висловились?  
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ПОТАШНИК С.І. Я могу только сказать, что я согласен с позицией 

моего уважаемого коллеги. 

 

КОТКО В.Г. А саме? 

 

ПОТАШНИК С.І. Надо уточнить, если вот там какие-то еще есть 

недоразумения или неясности, что касается энергетической сферы, то это 

надо уточнить. А что касается личности и допуска к участию в конкурсе, я 

думаю, что у господина Вовка есть за эти 2,5 года достаточный опыт для 

его… 

 

КОТКО В.Г. 3 роки і 3,5 місяця.  

 

ПОТАШНИК С.І. 3 года, я прошу прощения. 

 

КОТКО В.Г.  3 роки і 3,5 місяця. 

 

ПОТАШНИК С.І  3 года и 3 месяца… У него за это время есть, как у 

молодого, на мой взгляд, достаточно способного человека, было достаточно 

времени, чтобы получить тот минимум, если хотите, знаний и умения 

работать в энергетической отрасли. Это дает, с моей точки зрения, ему право 

так же, как и многим, кого мы допускали к участию в конкурсе, принимать 

ему тоже участие в конкурсе. У нас будет возможность с ним поговорить на 

всех беседах, первой, второй, третьей, задать ему вопросы и окончательно 

позицию сформулировать. Спасибо. 

 

КОТКО В.Г. Семене Ізрайлевичу, все нормально, окрім того, що закон 

є закон. Нам треба закон виконати. Тому дійсно ця пропозиція, в нас тим 
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більше вона передбачена. Зараз у нас недостатньо матеріалів для того, щоб 

допустити, якщо протягом двох днів це наше рішення буде оскаржено в тому 

розумінні, що будуть надані якісь документи, які нам відкриють очі, 

наприклад, що з цих 3 років і 4 місяців… 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. І 2-х робочих днів. 

 

 КОТКО В.Г.  2-х робочих днів.  Якщо  з цих 3-х років і 4-х місяців там 

2,5 роки були присвячені вугільній галузі і це буде якось підтверджено, то 

тоді, я ж кажу, що ми створили прецеденти такі, тоді ще ми можемо 

рухатись. Якщо таких документів нам не нададуть, то в нас зараз немає, на 

жаль, підстав для того, щоб допустити до конкурсу на основі тих даних, що в 

нас є. 

Таким чином… Як? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Відклали? 

 

КОТКО В.Г.  Відкладаємо… Ні, відхиляємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. Ми повинні прийняти рішення. А якщо будуть 

додані додаткові документи… 

 

КОТКО В.Г. То ми ще раз розглянемо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми будемо їх розглядати. 

 

 

КОТКО В.Г.  Якщо будуть додані. Якщо. А поки що варіант тільки 

відхилити. Значить, так? 
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ГОЛІКОВА С.В.  Так. 

 

КОТКО В.Г.  Так. І хто за таке рішення, прошу проголосувати. Все. 

Прийнято рішення.  

Наступний кандидат. Наступний кандидат у нас Гудаченко Антон  

В'ячеславович.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Гудаченко Антон В'ячеславович просить допустити 

його до конкурсу. Професійний досвід. 

 

КОТКО В.Г. Так, секунду. Спочатку документи. Наявність. По 

формальних ознаках документи є? 

 

ГОЛІКОВА С.В.    Згода є. Автобіографія є. Особовий листок з обліку 

кадрів є. Копії – паспорти, дипломи. Медичні довідки є. Декларація є.  

 

КОТКО В.Г.  Так, документи є.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  По досвіду. 

 

КОТКО В.Г.  Стаж роботи і досвід.   

 

ГОЛІКОВА С.В.  Стаж роботи, так. Зараз можете почитати. 

 

КОТКО В.Г.  Ну можна резюме нагадати, але читайте там у цій довідці. 

Так.  

 

ЗЕНЮК Л.О.   Автобіографія.  



21 

 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.   Освіта? 

 

КОТКО В.Г.  Освіта – Донецький національний університет.  

 

ГОЛІКОВА С.В.   Так. Донецький… Особовий листок з обліку кадрів. 

Читаємо: "Гудаченко Антон В'ячеславович, 1986 рік народження. Місце 

народження -  Донецьк. Освіта вища – Донецький національний університет, 

економічно-правовий. Освіта відповідає. З 9-го місяця 2003 року по 2007 рік 

– студент Донецького національного університету. Трудовий стаж – з 9-го 

місяця 2007 року по 2011 рік. 

 

КОТКО В.Г.  Так, будь ласка, тут немає нічого. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Бухгалтер, філія ТОВ "Ернст енд Янг", місто 

Донецьк. Працював бухгалтером, я так розумію, в аудиторській компанії. 

2011 рік. 

 

КОТКО В.Г.  Стоп. Який рік? 

 

ГОЛІКОВА С.В.    2007 – 2011.  

 

КОТКО В.Г.  Значить, по 2011 немає стажу, ну, немає роботи… 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Бухгалтер. 

 

КОТКО В.Г.  Роботи в енергетичній сфері немає до 2011 року. 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Ні, далі… 
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КОТКО В.Г.  Стоп. Значить, 2011. Який місяць?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  31.01.11. Бухгалтер. 

 

КОТКО В.Г.  31.01. Ага. Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Далі. З 01.10.11 по 30.03.12, ну, тобто там півроку, 

так, старший експерт з аудиту ТОВ "Ернст енд Янг". Теж аудиторські 

послуги. Місто Донецьк. 

 

КОТКО В.Г.  Немає енергетики. Далі.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  4-й місяць 2012 року по 1-й місяць 2014 року -  

аудитор дирекції з внутрішнього аудиту ТОВ "Метінвест Холдинг". Ну, 

товариство "Метінвест Холдинг"… 

 

КОТКО В.Г.  Теж не енергетика, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В.   Ні, вони працювали, "Метінвест" – це ж… 

 

КОТКО В.Г.  Ну це ж "Метінвест", мається на увазі металургія. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  А, металургія в них, так. Металургійна галузь. Так, це 

не ДТЕК. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Це не ДТЕК. Так. 

 

КОТКО В.Г.  Ні-ні. Далі поїхали. 
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ГОЛІКОВА С.В.  Далі. З 13.07.2014 року по 30.01.15 – заступник 

директора з фінансових питань ДП "Аіро кейтерінг Сервісіз Україна". 

 

КОТКО В.Г.  Ще раз. 

 

ГОЛІКОВА С.В.    "Аіро кейтерінг Сервісіз Україна". 

 

КОТКО В.Г.  Так. 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Місто Бориспіль. Ну, воно щось не схоже на те, 

що… 

 

КОТКО В.Г.  Ні, таких немає там енергетичних підприємств. Далі. В 

Борисполі ж немає? Ні, немає там нічого. Крім РЕСу там нічого немає.   

 

ГОЛІКОВА С.В. З 02.06.15 по 04.07.16 – радник голови НКРЕКП.  

 

КОТКО В.Г. Із якого? 2-го… 

 

ГОЛІКОВА С.В. 02.06.2015 року.  

 

КОТКО В.Г. Ну, радник голови – підходить.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І з 04.07.2016 року – заступник директора 

департаменту із регулювання відносин в нафтогазовій сфері.  

 

КОТКО В.Г. Ну, це підходить. Тепер… З 06.06? 
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ГОЛІКОВА С.В. 04.07.16. Ну, там два роки навіть немає досвіду.  

 

КОТКО В.Г. Немає керівного стажу. А нам треба два роки керівного 

стажу в сфері енергетики.  

 

ГОЛІКОВА С.В. В сфері енергетики.  

 

КОТКО В.Г. Ясно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ми можемо зачитати ще його там… 

 

КОТКО В.Г. Ні, там немає в резюме нічого.  

 

ГОЛІКОВА С.В. В резюме нічого немає?  

 

КОТКО В.Г. Ми тільки в автобіографії можемо почитати ще.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну тобто, таким чином… 

 

КОТКО В.Г. Ну, справа не в автобіографії. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Таким чином, Гудаченко Антон В'ячеславович, на 

мою думку, теж не довів досвід, 5-річний досвід роботи в енергетиці.  

 

КОТКО В.Г. Ну, не те, що не довів. Документами не підтверджується.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Не підтверджується, так.  
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КОТКО В.Г. Ні 5-річний стаж, ні 2 роки на керівних посадах в 

енергетиці, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. На керівних посадах в енергетиці.  

 

КОТКО В.Г. Пропозиції?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Відхилити так само. Людина може подати свою заяву 

протягом 2-х днів і довести, якщо щось у нас там… 

 

КОТКО В.Г. Члени комісії, ще якісь є міркування? Немає? Тоді хто за 

це рішення, прошу голосувати. Все, відхилено.   

Так, наступний у нас Кайдаш. Зняв документи.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

Корібут Ярослав Олегович.  

 

КОТКО В.Г. Корібут Ярослав Олегович. Розглядаємо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. У нас Корібут Ярослав, він подавав документи другий 

раз.  

 

КОТКО В.Г. Формально подивіться, чи всі документи є. А щодо стажу, 

все це перевірено у нас.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Перевіряли минулого разу.  

 

КОТКО В.Г. Я на одну секунду, Світлано.  
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ГОЛІКОВА С.В. Добре.  

Заява є, резюме, згода, автобіографія, особовий листок з обліку кадрів, 

копія паспорта, медичні довідки і декларації. Так, він подавав, так. Все є.  

Є пропозиція його допустити до конкурсу - Корібута Ярослава 

Олеговича. Хто за цю пропозицію, прошу голосувати. Дякую. 

Наступний кандидат у нас Костюшко Олег Петрович. Костюшко Олег 

Петрович. А, Костюшко Олег Петрович теж подавався у нас. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ.  Це повторно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це повторно. Це директор компанії "Український 

екологічний альянс", ми його пам'ятаємо. Зараз перевіряємо. Стаж ми вже 

перевіряли попередньо. Тільки зараз перевіряємо… Згода є.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Заява, особовий листок, згода, автобіографія.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Автобіографія є, особовий листок є. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. З обліку кадрів, так. Копія паспорта.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Копія паспорта є, дипломи про освіту є.  Військовий. 

Декларація за 2017 рік є. 

З врахуванням того, що рекомендаційний лист є ще у Костюшка, 

Кличко підписав. 

Добре. Ми це все зараховуємо. 

Костюшко Олег Петрович. Є пропозиція допустити, оскільки теж 

подається вдруге. Є, члени комісії. Дякую. 

Лазоренко Віталій Миколайович. 1973 року народження, місто 

Кременчук. Робота в минулому: ДЕК "Полтаваобленерго". Зараз він працює: 
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філія "Кременчуцька ТЕЦ", ПАТ "Полтаваобленерго" заступник директора з 

охорони праці та капітального будівництва. Стаж роботи: з 1996 року 

працював: "Полтаваобленерго", Кременчуцька ТЕЦ, "Полтаваобленерго". Ну, 

всі роки з 1996… 

 

КОТКО В.Г.  Це хто? Костюшко? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Лазоренко. 

 

КОТКО В.Г.  А, Лазоренко. А Костюшка ми вже пропустили? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Костюшка – так. А він у нас був. 

 

КОТКО В.Г.  Це те ж саме. Так, я знаю. Зрозуміло.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Те ж саме, так. 

Лазоренко Віталій Миколайович – це нова людина, він працює зараз, з 

2017 року до теперішнього часу – заступник директора з охорони праці та 

капітального будівництва,  філія "Кременчуцька ТЕЦ", ПАТ 

"Полтаваобленерго". Все життя пропрацював у "Полтаваобленерго". 

 

КОТКО В.Г. Загальний стаж є. І 2 роки є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Загальний стаж з 1996 року. І 2 роки є. Він начальник 

району, начальник зміни. 

 

КОТКО В.Г. Немає заперечень. Допускається. 
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ГОЛІКОВА С.В. Зараз я перевіряю ще тут особовий листок, дипломи, 

декларації є. 

 

КОТКО В.Г.  Світлано, поки ви читаєте те, що читали, Людмило 

Олександрівно, а ви перевіряйте, що є, а чого немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Щодо Лазоренка є пропозиція допустити. 

 

КОТКО В.Г. Так-так, ми вже його… Немає заперечень.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Проголосували. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. 

Людмирський Валерій Маркович. Нічого не треба читати, тільки 

повноту перевіряємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так само у нас був уже. Заява, де він працює, 

автобіографія. 

 

КОТКО В.Г. Сумнівів ніяких немає, що у нього все є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Фотографія є, документи. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі оригінали є. 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Декларація є. Документи є.  Є пропозиція допустити. 

 

КОТКО В.Г. Людмирський. Немає заперечень? Все, проходить. 

Приймаємо. 
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Далі. Магда Олексій Іванович. Те ж саме, він у нас вже був. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Магда Олексій Іванович. Так само був на 

попередньому конкурсі. 

 

КОТКО В.Г. Перевіряємо тільки повноту документів, стаж і керівний 

стаж роботи у нього є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Декларація, автобіографія, заява є, і на проведення 

перевірки теж. Довідки. Все є. Якась декларація дивна. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Це просили про очищення влади. Давати таку. Він вже 

проходив. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Бачите, той, хто проходить другий раз, вже такий 

досвід має.  Все нормально.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Все є. 

 

КОТКО В.Г. Все ясно. Магда Олексій Іванович. Заперечень немає.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Є пропозиція допустити. 

 

КОТКО В.Г. Приймається. 

Далі. Майстренко Олександр Володимирович. 

 



30 

 

ГОЛІКОВА С.В. Майстренко Олександр Володимирович. Заява є. 

Читаємо, хто він такий. Читаємо, потім перевіряємо.  

Майстренко Олександр Володимирович зараз працює - "Центр 

рекламно-маркетингової інформації "Енергобізнес", заступник директора. 

 

КОТКО В.Г. Стоп. Журнал "Енергобізнес"? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, це журнал "Енергобізнес", обробка інформації 

"Енергобізнес", заступник директора з розвитку, начальник прес-центру, 

директор департаменту зв'язків з громадськістю, провідний інженер 

організаційно-методологічного відділу, працював в "Енергоатомі". Державне 

підприємство "НАЕК "Енергоатом", інженер  1-ої категорії відділу зв'язків з 

громадськістю, з 1997 по 2002 роки. 1996-1997 - Державний комітет України 

по використанню ядерної енергії, спеціаліст  відділу комунікацій. 

 

КОТКО В.Г. Загальний стаж є, немає питань, так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Загальний стаж є. Але у нього освіта "Журналістика". 

У нас економічна, технічна або юридична освіта. 

 

КОТКО В.Г. Ну все, по освіті не проходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  То є питання по… 

 

КОТКО В.Г. Ні, не є питання, а просто не проходить. Що ж, яке 

питання? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Інших документів, що  він отримав іншу освіту… 
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ЗЕНЮК Л.О.  Є міжнародний менеджмент… 

 

ГОЛІКОВА С.В. А, вибачте. Можливо, щось ще є. Друга освіта є. 

Диплом магістра "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності". 

 

КОТКО В.Г. Значить з освітою проходить. Все. 

Світлано, повертаємось до його стажу. 

Стаж загальний є. Давай керівний стаж в галузі енергетики. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дивіться, коли він працював в "Енергоатомі", він 

працював інженером 1-ої категорії. 

 

КОТКО В.Г. Це не проходить. Далі? 

 

ГОЛІКОВА С.В. І провідний інженер організаційно-методологічного. 

 

КОТКО В.Г. Теж не проходить. Далі? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Далі начальник прес-центру, з 1998 по 2002 рік - 

директор департаменту зв'язків з громадськістю, це в "Енергоатомі". 

 

КОТКО В.Г. Формально це достатньо. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Формально це  є керівна посада. 

 

КОТКО В.Г. Достатньо. Все, тоді все у нього є.  

Немає  заперечень, його включаємо?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Майстренко проходить. 
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КОТКО В.Г. Майстренко включаємо. 

Машляківський Руслан Леонідович. Перевіряйте повноту документів. 

По стажу і по керівних роботах у нього є все. Можна і не читати, Світлано.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Це ви знаєте, ми ж тут на всіх працюємо. 

 

КОТКО В.Г. Перевірте документи всі в порядку чи ні? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це діючий член НКРЕКП. Стаж роботи дозволяє. 

Заява є. Згода є. 

 

КОТКО В.Г. У нього керівної роботи років 15. Так що тут проходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Закінчив Державний педагогічний університет імені 

Драгоманова, вчитель географії. 

 

КОТКО В.Г. Це не проходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Друга освіта у нього є. Інститут післядипломної 

освіти Київського державного університету технологій та дизайну – 

фінансист, фінансову освіту другу отримав. 

 

КОТКО В.Г. Це проходить. Все. 

Машляківський, немає заперечень? Все, приймаємо документи. 

Немчинов Максим Олександрович, мені задається уже у  нас був чи ні? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, Немчинов був. 
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КОТКО В.Г. Значить перевіряємо наявність документів, а стаж і все 

решта у нього є, якщо він у нас був. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Він був допущений, хороші бали набрав.  

Немчинов Максим Олександрович, 1976 року. Тут все є. Він 

держсекретар Міністерства енергетики. 

 

КОТКО В.Г. Документи перевіряйте. Я думаю, що він подав ті самі 

документи, так що сумнівів мало, але перевірити треба.  

До речі, якщо якогось документу немає, то він може їх ще додати. Так, 

Світлано? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так. Всі можуть додати протягом двох днів. 

 

КОТКО В.Г. Це вже  якщо документа немає. Перевіряйте.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Всі документи є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Все нормально.  

 

КОТКО В.Г. Документи є. Заперечень немає. Все, допускається 

Немчинов. 

Олефір Дмитро Олександрович. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Він у нас так само був. 

 

КОТКО В.Г. Конкурс пройшов. Перевіряємо тільки документи. 
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ГОЛІКОВА С.В. Олефір Дмитро Олександрович, 1976 року 

народження. Він працює в НЕК "Укренерго". 

 

КОТКО В.Г. Світлано, тільки документи перевіряємо. Ми знаємо, що в 

нього все є. Якщо документи правильні дав, ми його беремо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Все є.  

 

КОТКО В.Г. Все є. Немає заперечень? Олефір Дмитро Олександрович 

допускається до конкурсу. 

Пастухов Іван Анатолійович. Це в нас новий кандидат.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Пастухов Іван Анатолійович працює на посаді 

заступника директора департаменту житлово-комунального господарства 

КМДА. 1965 року народження, четвертий ранг державного службовця. 

 

КОТКО В.Г. З якого року він  працює? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2000-2002 роки - головний економіст-фінансист 

Мінекономіки України. 

 

  КОТКО В.Г. Це  проїхали, далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2002-2006 роки  - старший викладач державної 

академії. 

 

КОТКО В.Г. Далі поїхали.  
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ГОЛІКОВА С.В. Заступник директора департаменту, начальник  

відділу заступника директора, начальник відділу, директор департаменту 

Мінрегіонбуду. 

 

КОТКО В.Г. Це в нас підходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. 2008-2011 роки головний спеціаліст Секретаріату 

Кабінету Міністрів, з 2010 по 2011 роки, з 2011 по 2014 роки - головний 

консультант Адміністрації Президента України, сфера відповідальності -

житлово-комунальне господарство, будівництво, і з 2015 року по цей час 

заступник директора департаменту. 

 

КОТКО В.Г. Значить, стаж є, загальний є. І цей є. Немає заперечень?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта в нього – інженерно-фізичний факультет КПІ. 

 

КОТКО В.Г. Все, проходить. Приймаємо документи.  

Петренко Т.В.  А чому Т.В? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Так на конверті написано. Ми не знаємо. 

 

КОТКО В.Г. Зрозуміло. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Поки що не знаємо, поки конверт не відкриємо. 

 

КОТКО В.Г. Давайте відкривати. 
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ГОЛІКОВА С.В. Це вона. Петренко Тетяна Вікторівна. Є заява. 

Петренко Тетяна Вікторівна, 1976 року народження. З 2011 року по 

теперішній час начальник виробничо-технічного відділу Кременчуцької ТЕЦ. 

 

КОТКО В.Г. З якого? 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2011 року по теперішній час. Начальник виробничо-

технічного відділу Кременчуцької ТЕЦ. 

 

КОТКО В.Г. Це підходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2008 року по 2011 роки заступник начальника 

відділу. 

 

КОТКО В.Г. Добре, достатньо. Не заперечуємо, немає заперечень?    

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає заперечень. 

 

КОТКО В.Г.  Все. Проходить. Приймаємо документи.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Кременчуцька ТЕЦ. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Освіта теж підходить. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Освіта яка? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Підходить… Інженер-еколог. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. Інженер-еколог? Так? 
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Так, Петриковець Костянтин Яковлевич. Перевіряємо тільки наявність 

документів. Він у нас уже був. Ми його добре всі знаємо.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Він же пройшов. 

 

КОТКО В.Г.  Ні. Він у переможці не попав. Там близько, але не попав. 

Значить, по Петриковцю перевіряємо наявність документів. Тільки наявність 

документів.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Все це є, оригінали. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Є. Оригінали є. 

 

КОТКО В.Г.  Все є. Значить, немає заперечень. Приймається. Так. 

Письменна Уляна Євгеніївна. Це новий кандидат. Так що перевіряємо 

все.  

 

ГОЛІКОВА С.В.   Заява є. Письменна Уляна Євгеніївна. Автобіографія. 

Зараз. Освіта… 

 

КОТКО В.Г.  Значить, Людмило, перевіряєте наявність документів, а 

ми тут… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Менеджмент організаційної… Так, державне 

управління. КПІ.  

 

КОТКО В.Г.  Освіта є. Читаємо, ким працювала.  
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ГОЛІКОВА С.В.  Так, ким вона працює. Так, з 2014 року – старший 

викладач, Київський політехнічний інститут імені Сікорського.  

 

КОТКО В.Г.  Це мимо. Давайте далі. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Старший науковий співробітник, докторант, Інститут 

економіки та прогнозування Національної академії України. З 2004-го по 

теперішній час. 

 

КОТКО В.Г.  Стоп-стоп. З 2004-го по теперішній час докторант? 

 

ГОЛІКОВА С.В.   Старший науковий співробітник, докторант, Інститут 

економіки та прогнозування… 

 

КОТКО В.Г.  Припустимо. Старший науковий співробітник Інституту 

економіки та стратегічного планування. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, з 2005-го по 2007-й рік – слухач Національної… 

Та, це вона навчалася. Ага, з 2007-го 2 місяці була заступником начальника 

відділу… 

 

КОТКО В.Г.  Світлано, 2 місяці поки що… Давайте щось крупніше.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Крупніше? Є бухгалтер.  

 

КОТКО В.Г.  Немає?  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Так, з 2000 по 2005 рік – спеціаліст 2-ї, 1-ї категорій, 

провідний головний  спеціаліст… 
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КОТКО В.Г.  Це проїхали.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Завідувач сектору, заступник начальника управління, 

начальник управління, відділу, начальник відділу, помічник міністра 

Мінпаливенерго України. Тобто 5 років… 

 

КОТКО В.Г.  Загального стажу у Мінпаливенерго є. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Мінпаливенерго України. 

 

КОТКО В.Г.  Стаж загальний є. Тепер  керівника. Значить, тут вона 

була заступником начальника відділу… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Всього 2 місяці. 

 

КОТКО В.Г.  А, ні-ні. Там… 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Але тут за 5 років – головний спеціаліст, завсектору, 

заступник начальника управління. Скільки років вона була заступником 

начальника управління… 

 

КОТКО В.Г.  А де це можна подивитись? Давайте в біографії дивіться. 

 

ЗЕНЮК Л.О. В біографії  немає.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Кадровий. 

 

КОТКО В.Г.  Так вона ж і дивиться кадровий.  
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ГОЛІКОВА С.В. Вона пише 5 років, а тут 2 роки.  

 

КОТКО В.Г.  Все в купі.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Некоректно. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Некоректний запис. А далі тільки є, що вона викладач.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Незрозуміло, є керівний у неї… 

 

КОТКО В.Г. Значить, у нас теж рішення. Відхиляємо. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Але вона може підтвердити 2 роки, бо 5 років точно є. 

 

КОТКО В.Г. 5 років є. А чи серед цих 5 років чи є 2 роки керівника? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Чи є 2 роки керівних, будемо просити, нехай 

уточнить. 

 

КОТКО В.Г. Значить, зараз відхиляємо. Все. Якщо надасть, тоді 

будемо… 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це Письменна Уляна Євгеніївна. 

 

КОТКО В.Г. Я сподіваюсь, що вона нас слухає зараз, і вона зможе 

надати. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Це питання, як некоректно заповнюють документи. 
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КОТКО В.Г. Добре. Значить, Письменна – поки що мінус. 

Поліщук Віктор Петрович – теж нова людина. Не той Поліщук, що у 

нас був. 

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ні-ні. Якийсь інший. 

 

КОТКО В.Г.  Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Зараз я дивлюся його документи. 1984 року 

народження, Кривий Ріг Дніпропетровської області... 

 

(Загальне обговорення) 

 

ГОЛІКОВА С.В. Закінчив Київський національний економічний 

університет, бакалавр з міжнародної економіки і магістр з міжнародної 

економіки. 

 

КОТКО В.Г. Підходить. Добре. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Де працював? З березня 2017 року керівник відділу 

організації медичного та соціально-побутового забезпечення Управління 

справами Апарату Верховної Ради України.  

2016-2017 – завідувач відділу організації медичного та соціально-

побутового забезпечення Управління справами Апарату Верховної Ради 

України.  

2014-2015 – заступник начальника управління інженерних систем, 

начальник відділу комунальної теплоенергетики департаменту систем 

життєзабезпечення та житлової політики Мінрегіонбуду. 
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КОТКО В.Г. Скільки? 

 

ГОЛІКОВА С.В.  1 рік керівної. 

 

КОТКО В.Г.  1 рік рівно чи з місяцем? 1 рік керівної. 

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2014 – головний спеціаліст відділу. 

З 1 січня 2014 року по вересень 2015 року – начальник відділу 

технічного регулювання Мінрегіонбуду. 

 

КОТКО В.Г. Так, начальник відділу. Проходить.  

Далі що? Це все? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні-ні. Дивимось раніше. З 2006 року по 2007 рік – він 

взагалі головний спеціаліст відділу координації та розвитку житлово-

комунального господарства управління Солом'янського районної 

адміністрації. 

 

КОТКО В.Г. Місяці які і роки? 

 

ГОЛІКОВА С.В. 10-й 2006 року – 5-й 2007 року. Солом'янська 

адміністрація. 

 

КОТКО В.Г. Це 7 місяців. Комунальне господарство. Головний 

спеціаліст.  

Загальний стаж? 
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ГОЛІКОВА С.В. 2007 рік, ще 2007 рік 10-й місяць, 11-й, 12-й. Так, 

можна сказати, що він з 2006 року працює в житлово-комунальному 

господарстві.    

 

КОТКО В.Г. Загальний стаж є. Стоп! З 2006-го по який? Він же в 

Верховній Раді зараз працює.  

 

ГОЛІКОВА С.В. По 2015 рік.  

 

КОТКО В.Г. Добре. Значить, загальний стаж є.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Є, там немає питань. 

 

КОТКО В.Г. Тепер, з 2014-го по 2015-й був начальником відділу. А ще 

керівна робота?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ну от, з 2011 року він  заступник начальника відділу 

координації.  

 

КОТКО В.Г. І по 2015 рік.  

 

ГОЛІКОВА С.В. І там далі Солом'янська. 

 

КОТКО В.Г. Він скрізь керівник.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Керівник. Головспеціаліст, начальник відділу.  

 

КОТКО В.Г. Значить, є загальний стаж в комунальному господарстві і 

керівника є.  
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ГОЛІКОВА С.В. Є. 

 

КОТКО В.Г. Допускаємо. Немає заперечень? Немає. Допускаємо.   

 

ГОЛІКОВА С.В. Поліщук Віктор Петрович.  

   

КОТКО В.Г. Все, допустили. Поїхали далі.  

Ращупкін О.А.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ращупкін Олександр Анатолійович. Так, з 2013 року 

(з лютого по теперішній час) працює начальником департаменту економіки 

та фінансів держаного підприємства "Енергоринок". 

 

КОТКО В.Г. З якого року?  

 

ГОЛІКОВА С.В. З лютого 2013-го по теперішній час. Начальник 

відділу, заступник начальника управління.  

 

КОТКО В.Г. Все. Значить, у нього є і той, і той стаж. Так?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так.  

 

КОТКО В.Г. Це Ращупкін Олександр?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Олександр Анатолійович.  

 

КОТКО В.Г. Добре.  
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ГОЛІКОВА С.В. З 2003 року до цього працював у Міністерстві палива 

й енергетики, а потім… 

 

КОТКО В.Г. Ну все, Світлано, достатньо. Все є. Немає заперечень?  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає.  

 

КОТКО В.Г. Документи всі, Людмило Олександрівно?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Освіта яка у нього?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Аграрний, менеджмент. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Економіст.  

 

КОТКО В.Г. Освіта – економіст. Решта документів є, так?  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так.  

 

КОТКО В.Г. Заперечень немає? Допускається Ращупкін.  

Рожанська Ірина В'ячеславівна. Значить, у нас залишилося три 

чоловіки, так? Рожанська Ірина В'ячеславівна.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Рожанська Ірина В'ячеславівна, 1977 року 

народження. 

 

КОТКО В.Г. Освіта?  
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ГОЛІКОВА С.В. Освіта… Був 4-й ранг держслужбовця. Загальний 

стаж роботи – 15 років 4 місяці.  

 

КОТКО В.Г. Стоп! Взагалі загальний стаж роботи?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Вона пише – так. На даний час комунальне 

підприємство "Київська міська лікарня ветеринарної медицини". Її трудовий 

стаж… 

 

КОТКО В.Г. Київська міська лікарня ветеринарної медицини? Це не 

дуже комунальне. Давайте щось інше подивимося.  

 

ГОЛІКОВА С.В. З 2000 року (11 років) – спеціаліст, спеціаліст І 

категорії відділу ліцензованого контролю та територіальних… 

 

КОТКО В.Г. Значить, загальний стаж в комісії у неї є. Давайте керівної 

роботи.  

 

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

Один рік є. І потім директор департаменту ліцензійного контролю НКРЕКП – 

три роки. Є. 

 

КОТКО В.Г. Все, значить, питань немає по ній, так? Документи всі 

перевірили?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Так, допускається.  

 

КОТКО В.Г. Немає заперечень? Все. Ставимо.  

Сарамага Роман Костянтинович.  
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ГОЛІКОВА С.В. Він в нас був.  

 

ЗЕНЮК Л.О. Так. 

  

КОТКО В.Г. Він у нас був. Перевіряємо тільки наявність документів.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Є все.  

 

КОТКО В.Г. Значить,  Сарамага, друзі, немає заперечень? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Немає. 

 

 КОТКО В.Г.  Все є, він у нас був. Приймаємо документи. 

Цаплін Валерій Іванович. Він у нас був. Перевіряйте тільки документи. 

повноту. Керівник він вже 15 років, так що тут немає питань.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Все є. 

 

КОТКО В.Г. Все є. 

 

ГОЛІКОВА С.В. В нас є  ще один. 

 

КОТКО В.Г. А в списку немає? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Його в  останній момент донесли. 

 

КОТКО В.Г. Донесли тільки зараз. 
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ЗЕНЮК Л.О.  Поштою надійшли його документи. 

 

КОТКО В.Г. Ми, до речі, поштою, якщо навіть надійдуть документи. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Навіть завтра ще може прийти теоретично. 

 

КОТКО В.Г. То тоді ми їх ще розглянемо, якщо він своєчасно 

відправив. Ці прийшли своєчасно, так що дивимось. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це хто в нас? Горкуценко. 

 

КОТКО В.Г. Горкуценко в нас був. Перевіряйте тільки повноту 

документів. Горкуценко Костянтин Олександрович. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Все є. 

 

КОТКО В.Г. Все є. Немає заперечень? Немає. Горкуценко 

допускається.  

Таким чином, друзі, ми розглянули всього 22 кандидатури, один 

знявся, 22. З них у 19-ти документи прийняті, у 3-х документи відхилені у 

зв’язку з тим, що немає чіткого підтвердження стажу роботи в галузі 

енергетики, у всіх 3-х, до речі.  

 

(Шум у залі)  

 

ПОТАШНИК С.І. Прізвища можна назвати? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Вовк, Гудаченко і Письменна. 
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КОТКО В.Г.   В документах немає підтвердження. 

Згідно з нашим же положенням, два дні в них є, робочі дні, на те, щоб 

надати ці документи. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Дати пояснення. 

 

КОТКО В.Г. Якщо нададуть нам додаткові документи, які підтвердять, 

що стаж відноситься до сфери енергетики, ми тоді ще раз зберемось і 

розглянемо. Якщо не нададуть, на основі цих документів, що зараз є, в нас 

абсолютно немає ніяких підстав ці документи взяти. Так? Так. З цим ми 

домовились.  

Може, ще документи поштою надійдуть, це ще ми можемо розглянути. 

І щодо того графіка роботи. Де наш графік роботи? Вже забрали.  Тоді у нас з 

вами, 13 квітня ми провели відкрите засідання. 17-го ми направляємо 

документи на перевірку. Власне кажучи, з сьогоднішнього дня починаємо цю 

роботу, вона досить кропітка. 

І 16-18 квітня ми завершуємо уже повністю прийом документів, і 

рішення остаточні приймаються, і розміщення відомості про кандидатів на 

сайтах. 16-18 квітня. У нас уже після цього ніяких "хвостів" не буде. 

І 16-18 квітня ми складаємо графік - хто, коли, у яку годину.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Розміщено все на сайтах Верховної Ради і Президента 

України. 

 

КОТКО В.Г.  Все буде на сайтах Верховної Ради і Президента України.  

І 19-20 квітня перша співбесіда. Все.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Я думаю, що так само ми будемо робити в 

алфавітному порядку, як і було раніше. 
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КОТКО В.Г. Так, як і робили. Власне кажучи, як у документах 

зафіксовано. 

 

НІЦАК М.Г. Нам треба визначитися, в який день ми розглянемо 

додаткові оці документи. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Це суттєве доповнення. Пані Людмила підказує, що 

тих кандидатів, які вдруге подаються, як-то ми отримаємо відомості про 

спецперевірку, то ми вважаємо, що вони пройшли спецперевірку і на другий 

конкурс. 

 

КОТКО В.Г. Ми їх не будемо подавати вдруге на спецперевірку, 

зрозуміло. Вони вже подані на спецперевірку. Меншу кількість подаємо на 

спецперевірку. Це перше.  

А співбесіду, всю решту ми будемо… Робота буде йти незалежно від 

того, завершиться спецперевірка по першому конкурсу чи ні. Навіть якщо 

вона завершиться, ми кандидатів подаємо, це ще не факт, що Президент, так 

би мовити, на другий день їх призначить. Ми працюємо по графіку далі. Все. 

Так життя нам підкаже, як там далі орієнтуватися. 

Сьогоднішній порядок денний вичерпаний. У нас є ще різні питання. 

Які питання? 

 

НІЦАК М.Г. У який день додаткові документи будемо розглядати цих 

3-х, якщо надійдуть? 

 

ГОЛІКОВА С.В. Якщо надійдуть, то ми будемо мати… Я думаю, що 

нам є сенс… 
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КОТКО В.Г. Сьогодні п'ятниця. Понеділок, вівторок. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні, в середу. 

 

КОТКО В.Г. Тоді ми зберемося в середу. Понеділок, вівторок - ще 

можуть цих 3-х надійти документи, які ми… В середу зберемося, розглянемо, 

якщо надійдуть. Перше. 

І друге. Практика минулого показала, що, можливо, завтра ще по пошті 

щось прийде. Значить, в середу ми остаточно... От 18-го у нас буде підведена 

остаточно риска. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Можливо, оскільки нам ще треба буде оголошення 

дати, тому в четвер зранку до початку… Ні, не будемо? 

 

ЗЕНЮК Л.О. Не зважаючи на те, що там надійдуть, не надійдуть, ви в 

середу можете підвести підсумки. 

 

КОТКО В.Г. Ми, по-перше, давайте оголосимо перерву у 

сьогоднішньому засіданні, а в середу за всіх умов проведемо засідання 

остаточне, якщо це буде потрібно. Якщо ніхто не дасть скарг, і ніхто нових 

документів не надасть, тоді вже сьогоднішнє рішення будуть остаточними. 

 

ЗЕНЮК Л.О. Тому оголошення не потрібно на сайтах. 

 

КОТКО В.Г. Тоді ми просто оголошуємо перерву до середи. І в  середу 

теж на 11-у годину. 

Ще є питання? Немає. Тоді порядок денний вичерпано. Всім дякую за 

активну участь у роботі. Працюємо далі по нашому графіку. 

Всім до побачення! 
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