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КОТКО В.Г.  Шановні друзі, я прошу уваги. Розпочинаємо засідання 

Конкурсної комісії з добору кандидатів на посади членів Національної 

комісії, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних 

послуг. Сьогодні в нашому засіданні не бере участі пан Поташник з 

поважних причин, член комісії. Є чотири члени комісії. Цього абсолютно 

достатньо для того, щоб приймати будь-які рішення.   

В нашому засіданні беруть участь також Джузеппе Грімальді, 

провідний економіст Європейського банку реконструкції і розвитку та Сухіна 

Оксана, Посольство США в Україні. Де Сухіна у нас? Отам. Добре. Можете 

сісти за стіл. Так. Ну ще я бачу якісь у нас тут гості. Енергетичне 

співтовариство. Добре, добавляємо.  

Значить, пропонується обговорити сьогодні таке питання - обговорення 

питання щодо оголошення відкритого конкурсу на посади членів НКРЕКП у 

зв'язку з достроковим припиненням повноважень членів регулятора 

відповідно до Закону України "Про Національну комісію, що здійснює 

регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг". І "Різне", якщо 

будуть ще якісь питання.  

Щодо порядку денного зауважень немає? 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Ні, немає.  

 

КОТКО В.Г.  Немає. Приймаємо без обговорення  і голосування.  
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Тоді   переходимо до суті порядку денного Ну з першого питання 

надамо слово Секретарю комісії для інформації, так би мовити,  і для того, 

щоб ми увійшли в цю тему. 

Будь ласка, Світлано.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Дякую. Всім доброго дня. Відповідно  статті 8 Закону 

про НКРЕКП в разі дострокового припинення повноважень членів 

регулятора відповідно до цього Закону протягом 5 робочих днів з дня 

припинення повноважень Конкурсна комісія повинна оголосити новий 

конкурс. Президентом України 29 жовтня цього року було звільнено двох 

членів комісії - пана Магльованого і пана Формагея. Тому якраз сьогодні 

крайній термін - 5 робочих днів з цієї дати пройшло, і ми повинні прийняти 

про рішення і оголошення нового конкурсу.  

Є така пропозиція. Я зачитаю проект оголошення цього, яке ми повинні 

дати не пізніше як до кінця дня сьогодні, і розпочати новий конкурс саме на 

дві посади членів НКРЕКП. 

Що пропонується в цьому оголошенні? Перше - це оголосити конкурс 

на дві посади членів НКРЕКП. Прийом документів здійснюється з 6 

листопада, тобто з завтрашнього дня після публікації сьогодні і до 20 грудня 

включно. Конкурсна комісія знаходиться, її адреса, за якою подаються заяви, 

це секретаріат комітету, в якому ми знаходимося. Тепер трошки там по-

іншому, я прошу поправити назву  комітету: Комітет з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг. І при подачі документів поштою кандидати 

можуть відправити свої документи не пізніше 15 грудня, а особисто вони 

можуть подавати до 19 грудня, тому що 30 грудня буде не робочий день, але 

ще подані особисто до Апарату Верховної Ради ці документи приймаються.  

Таким чином, ми просимо секретаріат розмістити на сайті Верховної 

Ради, на сайті Президента України, як вимагає закон, і дати це оголошення в 
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друкованих засобах масової інформації, що з завтрашнього дня починається 

прийом документів, а сьогодні ми оголошуємо конкурс. 

Єдине застереження, яке ми хотіли б зробити, в принципі по строкам, 

бо конкурс проходить, не конкурс, вибачте, подання документів відповідно 

до закону триває 45 днів, тобто в комісії є досить обмежений час, щоб 

провести цей конкурс до кінця року. Це ми маємо застереження щодо 

рішення Конституційного Суду від 13 червня цього року, хоча це рішення не 

стосується, тобто щоб ми виконали свої повноваження щодо комісії і 

Президент ще мав можливість призначити, якщо він буде погоджуватись, що 

він встигне в цей термін до кінця року призначити нових членів.  

В будь-якому разі, якщо будуть зміни до законодавства, які можуть 

бути заплановані, комісія про це повідомить, ми дізнаємось від Верховної 

Ради, і тоді ситуація може змінитись. У мене все.  

І я можу  в "Різному" сказати ще кілька слів про той конкурс, який в 

нас не закінчено.   

Дякую.  

 

КОТКО В.Г. З першого питання - щодо оголошення конкурсу. Члени 

комісії, є якісь зауваження, питання? Немає. Спочатку по суті. Якщо по суті 

немає, то по тексту, можна і по тексту. Немає по тексту? 

 

ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Ми це питання, здається, обговорювали 

минулого разу, але документи відправляються поштою не пізніше 15 грудня, 

якщо пізніше, то вони мають прийти до 22. Але якщо відправили до 15 

грудня, а вони прийшли 23? Теоретично так може бути.  

 

КОТКО В.Г. Тоді ми розглядаємо це питання окремо.  
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ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Я забув, минулого разу ми, здається, 

обговорювали.  

 

КОТКО В.Г. Ми обговорили це.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Це окремий випадок, коли в нас дійсно таке було.  

 

КОТКО В.Г. Якщо надіслані поштою, ми окремо розглядаємо.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Але загальна практика в нас була така.  

 

КОТКО В.Г. Ми спеціально робимо кілька днів, цього достатньо для 

пошти, щоб не було ніяких питань.  

Немає інших питань? Тоді я пропоную членам комісії проголосувати за 

те, щоб оголосити конкурс з таким текстом оголошення і сьогодні його дати. 

Прошу всіх проголосувати. Добре, дякую. Приймається рішення. 

Оголошуємо конкурс на дві посади членів НКРЕКП.  

Будь ласка, Світлано, інформацію в "Різному". Питання стосується 

наступного. Ви знаєте, що у нас не завершений конкурс на дві посади членів 

НКРЕКП через судові справи. Зараз Світлана проінформує, як там ці судові 

справи рухаються.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Дякую. Дякую, Василю Григоровичу.  

Шановні члени комісії, ви пам'ятаєте, що другий конкурс, який ми 

оголосили ще минулого року, на дві посади членів НКРЕКП, був 

заблокований, були два позови - один від пана Вовка і другий від пана 

Гудаченка.  

Стосовно позовної заяви пана Вовка - справа закрита була за 

обставинами такими, що в розгляді справи по суті було відмовлено судом, бо 
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пан Вовк не з'являвся, систематично не з'являвся на засідання. А оскільки він 

був саме позивачем, то суд виніс таке рішення, що справу закрити, бо просто 

людина-позивач виявляв неповагу до суду, тобто не підтримував своєю 

присутністю, що вимагається законом, до суду і до розгляду цієї справи.  

Друга судова справа, де позивачем був пан Гудаченко, він оскаржував 

рішення комісії щодо недопуску його до участі в конкурсі, тому що не 

вистачало йому досвіду роботи, необхідного для того, щоб брати участь в 

конкурсі. І ця справа розглядається зараз. Ми оскаржили, до речі, блокування 

конкурсу, в Апеляційному суді були. Апеляційний суд відмовив Конкурсній 

комісії в скасуванні цього рішення про призупинення справи розгляду, це як 

додатковий захід такий, запобіжний захід був. І справа перейшла до судді 

Качура, який відкрив… 

 

КОТКО В.Г.  Першої інстанції. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Першої інстанції, так. Першої інстанції 

Адміністративного суду, міста Києва Адміністративного суду.  

І от практично з травня, з кінця травня минулого року ця справа не 

розглянута. Справа розглядається в так званому спрощеному провадженні, 

письмовому провадженні без виклику сторін, і суддя Качур до цього часу не 

виніс остаточне рішення по справі. Ну я не знаю, наскільки ця справа 

складна, що півтора року треба, навіть більше вже ніж півтора року… 

 

КОТКО В.Г.  (Без мікрофону, не чути)  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Ну суддя в нас, суд у нас незалежний, він особисто 

вирішує на свій власний розсуд.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. (Без мікрофону, не чути)  
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ГОЛІКОВА С.В.  Це дивно. Однак ми не отримали, як Конкурсна 

комісія ми не отримували жодного повідомлення суду про те, що справа 

розглянута. Я також періодично дивлюся на реєстр судових справ і там все 

ще висить назва, що справа у розгляді.  

Тому я пропоную все ж таки Конкурсній комісії ще раз звернутися до 

судді з тим, щоб нам дали якесь повідомлення, в якому стані знаходиться ця 

справа і коли ми можемо очікувати рішення. Бо по двох особах на дві посади 

ми не можемо завершити конкурс.  

Я хочу нагадати, що проколом  № 10 Конкурсної комісії ми затвердили 

результати першої співбесіди. У нас подавалося на той конкурс 20 осіб. 

Результати співбесіди затверджені і нам залишилося по тому конкурсу лише 

провести другу співбесіду відповідно до регламенту і порядку проведення 

конкурсів.   

Якщо це судом буде розблоковано і прийнято рішення, то ми 

відповідно до закону і наших внутрішніх регламентів просто проведемо ще 

другу сесію, другу частину нашого конкурсу серед  тих 20 осіб. Безумовно, 

ми мусимо опросити цих людей, чи хочуть вони приймати участь в 

подальшому конкурсі, але у нас є повноваження завершити конкурс після 

рішення суду відповідного. Це залежить від того, який конкурс.  

Тому зараз я прошу підтримати це, щоб ми звернулися ще раз до суду з 

проханням розказати нам про стан справи і коли може бути винесене 

рішення.  

Дякую.  

 

ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Я підтримую цю позицію, але хотів би її більш 

жорстко. А чому ми не можемо написати зараз скаргу? На суддів скарга куди 

там подається? Рада юстиції? Вища рада правосуддя. І описати, що тут, як 

кажуть, питання не вартує виїденого яйця. Норма чітко передбачає, він її не 
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підтвердив. І ставити прямо питання, що це якась незрозуміла позиція судді, 

хай несе відповідальність за це, хай пояснює там.  

 

ГОЛІКОВА С.В.  Я почула цю ідею. Ми можемо, я думаю, що оскільки 

нам надає допомогу юрист з Верховної Ради безпосередньо, ми можемо 

порадитись, яким чином це зробити. І тоді приймемо остаточне рішення, як  

правильно це зробити.  

 

ЯСТРУБІНСЬКИЙ В.І. Тому що, з іншої сторони, ми теж як комісія 

сидимо і чекаємо з моря погоди. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Я погоджуюсь, ми можемо написати скаргу так само, і 

звернення так само.  

 

КОТКО В.Г. …нам доцільно звернутися і до Ради правосуддя цієї, так, 

зі скаргою. І з іншого боку, я думаю, що нам доцільно звернутися до голови 

суду. Не до судді, а до голови суду про те, що всі документи затребувані, 

справа розглядається в спрощеному режимі, спрощений режим передбачає і 

швидше, і простіше. А у нас це вже продовжується місяців, мабуть, 5, да?  

 

ГОЛІКОВА С.В. Півтора роки майже. 

 

КОТКО В.Г. Ні, це ж останній, коли він взяв і прийняв рішення про те, 

що в спрощеному режимі. 

 

ГОЛІКОВА С.В. Принаймні це вже більше півроку.  

 

КОТКО В.Г. У всякому разі, мабуть, же є якийсь внутрішній регламент, 

який зобов'язує. 
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Якщо немає заперечень або інших пропозицій, то тоді давайте отаких 

два наших листа: одне - скарга до Вищої ради правосуддя, а друге - не скарга, 

а  звернення до голови суду з проханням, викладемо всі наші, так би мовити, 

невдоволення, з проханням  прискорити розгляд,  не вирішення цієї справи, а 

розгляд або вирішення цієї справи  по суті.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Добре. Я єдине, що хочу порадитись з юристом, як 

правильно це подати. Ідею ми підтримуємо.  

 

КОТКО В.Г. Це звісна справа. Я думаю, що юристи юристами, а просто 

виклад самого змісту. Це ж у нас не в судовому порядку буде розглядатись 

питання, що там треба юридично все оформляти, а це просто буде лист від 

нашої комісії з викладенням, так би мовити, нашої позиції. Я думаю, з 

юристами порадимось.  

Будь ласка, слухаємо вас.  

 

ПОЛІЩУК М. Я вибачаюсь, Поліщук Максим, секретаріат 

енергетичного співтовариства. У мене є запитання, може я неправильно 

зрозумів, з приводу Гудаченка зрозуміло, а пана Вовка? Зазначено, що 

закрита справа.  

 

КОТКО В.Г. Справа закрита.  

 

ПОЛІЩУК М. А чому тоді конкурс не оголошується на цю посаду?  

 

КОТКО В.Г. Воно заблоковано двома: і той, і той блокував.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Ні. ні, вибачте, фізично заблокована справа тільки по 

справі Гудаченка, слухання. 
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КОТКО В.Г. Там саме рішення було - заблокувати.  

 

ГОЛІКОВА С.В. А пан Вовк просто оскаржував рішення.  

 

ПОЛІЩУК М. Це на одну посаду мається на увазі? 

 

КОТКО В.Г. Його судовою справою було рішення зупинити будь-які 

дії. По Вовку там нічого не було, там просто тяглась справа.  

 

ГОЛІКОВА С.В. Пан Вовк не подавав клопотання про запобіжний 

захід.  

 

КОТКО В.Г. Більше питань немає? Тоді отакі рішення приймаємо, 

працюємо над цими листами, щоб їх не під "ялинку", а якомога швидше нам 

повідправляти.  

Всім дякую за участь. Вже ж немає питань.  На цьому засідання  

закривається.        

 

 


