
 

Перезапуск складу НКРЕКП: хто подався? Другий конкурс 

Оновлена версія 

 

На виконання Закону “Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг”, 27 лютого розпочато другий конкурс на обрання членів НКРЕКП. У рамках цього конкурсу мають 

бути обрані два нових члени Регулятора. Згідно з оголошеним графіком, протягом 20 та 23 квітня проходила перша 

співбесіда, де оцінювались моральні і етичні якості та управлінська компетентність кандидатів. Пізніше, 7-8 травня 

планується друга співбесіда, де кандидати матимуть продемонструвати свої фахові знання. За підсумком двох співбесід 

максимально можна набрати 195 балів: 75 балів на першому оцінюванні і ще 120 - на другому. Конкурсна комісія зможе 

оголосити рейтинг по завершенню оцінювання, але остаточний рейтинг сформують після врахування результатів 
спецперевірки, яку здійснює Адміністрація Президента1. Нагадаємо, що Конкурсна комісія з добору членів НКРЕКП 

рекомендує по 2 кандидати на кожне з 2 вакантних місць, а Президент обирає з запропонованих кандидатів і здійснює 

призначення. 

 

Всього на конкурс подались 23 претенденти, серед них і чинний Голова НКРЕКП Д.Вовк та директор департаменту з 

регулювання відносин у нафтогазовій сфері НКРЕКП А.Гудаченко. Однак Конкурсна комісія відмовила обом через 

невідповідність критерію щодо досвіду в сфері енергетики не менше 5 років та 2 роки на керівних посадах2. Ще один - 

Кайдаш Руслан Юрієвич - відкликав свою заявку. Відтак, учасниками конкурсу є 20 осіб, з них 11 брали участь в 

попередньому конкурсі - тобто 55% від усіх, хто подався, а рівень конкуренції склав 10 осіб на 1 місце. 

 

Для збереження уваги громадськості до процесу обрання кандидатів, експерти DiXi Group підготували власну оцінку 

доброчесності кандидатів, що подали свої заявки. Нагадаємо, оцінка кандидатів, що подавались на перший конкурс, 
опублікована на сайті DiXi Group.  

 

При аналізі брались до уваги наступні критерії: 

 

● Відповідність витрат, майна та способу життя кандидата та членів його сім’ї задекларованим доходам: 

витрати явно перевищують декларовані доходи за відповідний період часу. 

При цьому, базовим припущенням є те, що дані у деклараціях є повними та правдивими. У разі, якщо неможливо 

достовірно з’ясувати відповідність майна та витрат доходам (наприклад, через неповну інформацію або 

відсутність відомостей про рівень доходів у попередні роки), вказано, що окремі дані потребують уточнення.  

 

● Наявність потенційного конфлікту інтересів: кандидат та/або члени його сім’ї мають відношення до політики 

(членство, трудові чи інші договірні відносини з політичними партіями) чи бізнесу (входить до органів 

управління3 володіє прямо або опосередковано підприємствами або корпоративними правами4) у сфері 

регулювання НКРЕКП. 
Вказані обмеження встановлені законом про НКРЕКП5 і стосуються осіб, які не можуть бути призначені членом 

Регулятора. Теоретично, це дозволяє кандидатам до моменту призначення зняти конфлікт інтересів (наприклад, 

вийти з членства у партії, вийти з керівних органів компанії(й), продати акції та інші корпоративні права). 

Поряд із цим, ми усвідомлюємо, що інші форми політичної участі (наприклад, перебування у фракціях 

політичних партій) або робота в бізнес-секторі в сферах енергетики та комунальних послуг (перебування на 

виконавчих посадах) аж ніяк не гарантують, що кандидат у разі призначення не зможе мати прихованого 

конфлікту інтересів з огляду на свої можливі зв’язки з політиками або власниками (керівниками) компаній. 
Аналогічним чином, це може стосуватися і чинних членів НКРЕКП, які подалися на конкурс. Для цього ми 

окремо звертаємо увагу на поточні посади та зв’язки кандидатів. 

 

● Можлива причетність до корупції та інших зловживань, у тому числі порушень прав і свобод громадян, 

                                                
1 Остаточних результатів першого конкурсу станом на 23 квітня немає, оскільки досі не завершено спецперевірку.  
2 https://www.youtube.com/watch?v=A1nG1Ri0TT8  
3 Згідно із Законом "Про акціонерні товариства", посадовими особами органів акціонерного товариства є голова та 

члени наглядової ради, виконавчого органу, ревізійної комісії, ревізор, а також голова та члени іншого органу, якщо 

його утворення передбачено статутом (у т.ч. керівник як особа, яка здійснює повноваження одноосібного виконавчого 

органу) 
4 При цьому, Закон “Про НКРЕКП” не встановлює порогу участі в капіталі відповідної компанії (кількості акцій або 

часток), який вважається таким, що становить конфлікт інтересів. Тобто наявність навіть 1 акції або пакету акцій з 

мізерною номінальною вартістю вже є фактом наявності відповідних корпоративних прав 
5 Закон України “Про НКРЕКП”, стаття 7. Правомочність члена Регулятора 

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/povidom_k/73456.html
http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/povidom_k/73540.html
http://dixigroup.org/publications/dixi-group-publikuye-onovlenu-ocinku-pretendentiv-na-posadi-chleniv-nkrekp/
https://www.youtube.com/watch?v=A1nG1Ri0TT8
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1540-19


 

рішень проти інтересів країни: підтверджені відомості з журналістських розслідувань, з використанням 

документів, реєстрів, відеофіксації тощо, які дають вагомі підстави припускати можливу причетність кандидата 

до вказаних дій. Ми врахували досвід минулої оцінки кандидатів, і використовуємо публікації лише тих ЗМІ, які 

вважаємо доброчесними та фаховими.  

 

Оприлюднені документи кандидатів – заяву, автобіографію та копії документів про освіту – можна знайти на сайті 

Комітету ВРУ з питань ПЕК. 

 

При оцінці використаний досвід Громадянського руху "ЧЕСНО" з оцінки доброчесності народних депутатів, а також 

підходи до аналізу публічних даних про кандидатів на керівництво Національного агентства з питань запобігання 

корупції, здійсненого Громадською організацією "ТОМ 14" в партнерстві з Transparency International Україна та 

Реанімаційним Пакетом Реформ. Також, для аналізу використовувались дані аналітичної системи YouControl, реєстр 

документів про освіту, реєстр електронних декларацій проекту “Декларації” та інші відкриті джерела. Вся інформація, 

яка використана в оцінці, взята з відкритих джерел, зокрема з мережі Інтернет, а також з уточнень самих кандидатів. 
 

Наведений аналіз відображає лише узгоджене колективне оціночне судження команди ГО "ДІКСІ ГРУП", яке базується 

на інформації, отриманій з відкритих джерел, включаючи опубліковані електронні декларації кандидатів. ГО "ДІКСІ 

ГРУП" не робить тверджень щодо доведеності фактів неправомірної поведінки або винуватості вказаних осіб у 

вчиненні правопорушення, за яке встановлено юридичну відповідальність, за виключенням посилання на офіційні рішення 

судів, що набули законної сили. Наша оцінка може не збігатися з офіційними рішеннями та висновками. 

 

КАНДИДАТИ: 
 

ПІБ 
Висновки з оцінки 

інформації 
Пояснення та коментарі 

Борисенко Андрій 

Володимирович 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Задекларований загальний дохід подружжя у 2017 році майже 961 тис. 

грн., з них 505 тис. грн за основним місцем роботи та сумісництвом. 

Також, задекларовано кошти на банківських рахунках та заощадження 
у готівковій формі. 

  

Працює на посаді заступника генерального директора з питань 

перспективного розвитку та енергозберігаючих технологій ТОВ 

“Укренергоконсалтінг”, яке  ЗМІ (1, 2, 3), пов’язують з братами Ігорем 

та Григорієм Суркісами. Також у автобіографії кандидат повідомив, 

що протягом 2017-2018 років був членом Наглядової ради ПАТ 

“Запоріжжяобленерго” (вийшов зі складу) . 

  

За сумісництвом працює професором в НТУУ “Київський 

політехнічний інститут” та є членом спеціалізованої вченої ради 
“Енергетичні системи та комплекси” в Інституті загальної енергетики 

НАН України. 

 

Горкуценко 

Констянтин 

Олександрович 

 

Потребують уточнення 

дані про компанію, 

власником якої є 

кандидат, оскільки її 

діяльність підпадає під 

сферу регулювання 

НКРЕКП 

Кандидат є співвласником компанії ТПК “СВАРОГ”, основним видом 

діяльності якої зазначено “Оптова торгівля паливом”, а також 

зазначений такий вид діяльності як “Виробництво електроенергії” 

(підпадає під сферу регулювання НКРЕКП). Варто зазначити, що у 

реєстрі суб'єктів господарювання, що провадять свою господарську 

діяльність у сферах енергетики та комунальних послуг, згадана 

компанія не зазначена. 
 

Працює в ТОВ “ФІРМА ТЕХНОВА”. В електронній декларації також 

вказав зарплату за сумісництвом, отриману від ПАТ "Черкаське 

хімволокно", ТОВ "Євро-реконструкція" та ТОВ "Сумитеплоенерго". 

Також, задекларував грошовий подарунок у розмірі 1 млн грн від 

свого батька, включно з яким дохід у 2017 році склав 1,5 млн грн. 

http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/kandydat_nkrekp/
http://kompek.rada.gov.ua/documents/konkurs_com/kandydat_nkrekp/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_87a7a614-b9bb-4053-83f1-613b07da9d7f
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_87a7a614-b9bb-4053-83f1-613b07da9d7f
http://nashigroshi.org/2016/02/07/firma-top-menedzheriv-surkisa-za-2-miljony-konsultuvatyme-ternopiloblenerho/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/07/7/598164/
https://www.epravda.com.ua/rus/publications/2016/07/7/598164/
https://biz.nv.ua/ukr/markets/vlasniki-fk-dinamo-surkisi-uvijshli-v-20-ku-rejtingu-najbagatshih-ukrajintsiv-2095791.html
https://biz.nv.ua/ukr/markets/vlasniki-fk-dinamo-surkisi-uvijshli-v-20-ku-rejtingu-najbagatshih-ukrajintsiv-2095791.html
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bca54112-3056-4c1f-bf1b-edfec68c079f
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bca54112-3056-4c1f-bf1b-edfec68c079f
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_bca54112-3056-4c1f-bf1b-edfec68c079f
http://www.nerc.gov.ua/?id=31607
http://www.nerc.gov.ua/?id=31607
http://www.nerc.gov.ua/?id=31607


 

Корібут Ярослав 

Олегович 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Працює на посаді менеджера з Дирекції з розвитку та регуляторної 

політики “Київенерго” (більшість акцій належать ДТЕК Р.Ахметова). 

Задеклароване майно відповідає сімейним доходам і заощадженням. 

 

Костюшко Олег 

Петрович 

 

Громадські активісти 

звертали увагу на 

роздачу цим кандидатом 

матеріальної допомоги 

під час виборів 

Як повідомив сам кандидат у наданих матеріалах, він є депутатом 

Київради (фракція “Солідарність”, безпартійний), обраний по 

виборчому округу №103. Однак на виборах 2015 року спостерігачі 

“Опори” звертали увагу на роздачу кандидатом матеріальної 

допомоги виборцям.  

 

У частині про трудову діяльність зазначив, що з 2013 року займає 

посаду генерального директора асоціації “Український Екологічний 

Альянс”. Водночас з 2003 року по сьогодні працює у ТОВ "КРАМАР 

РІСАЙКЛІНГ", де, згідно з е-декларацією кандидата, отримував від 

компанії заробітну плату за сумісництвом.  
Компанія ТОВ "КРАМАР РІСАЙКЛІНГ" займається вивезенням 

сміття і вигравала тендери у “Київпастранса”.  

 

Задекларував сімейний дохід майже 8,1 млн грн за 2017 рік. Також 

вказав заощадження, розміщені на банківських рахунках та у 

готівковій формі, загалом на 436 тис. грн, 122 тис. дол. США та 20 тис. 

євро.  

 

Лазоренко Віталій 
Миколайович 

 

Зауважень до наданої 
інформації немає 

Кандидат з 1996 року працює на Кременчуцькій ТЕЦ на різних 
посадах, і наразі є заступником директора з охорони праці та 

капітального будівництва. Станція знаходиться у довготерміновій 

оренді в “Полтаваобленерго” (акції належать низці компаній, які ЗМІ 

пов’язують з І.Коломойським та К.Григоришиним). Задеклароване 

майно відповідає сімейним доходам і заощадженням. 

 

Людмирський 

Валерій Маркович 

 

Потребує узгодження 

інформація в 

деклараціях подружжя 

  
Існують журналістські 

розслідування щодо 

прозорості постачання 

електроенергії 

“Укрзалізниці”  

 

Працює на посаді директора начальника департаменту 

електропостачання в “Укрзалізниці” (державна компанія).  

  

На конкурс на вакантні посади члена НКРЕКП подалась і його 
дружина Рожанська І.В. Водночас у декларації Рожанської І.В. 

вказано, що у власності її чоловіка є гараж вартістю 47141 грн, чого 

не вказав сам Людмирський В.М. В обох деклараціях є ще неточність 

стосовно дати набуття права на одну з квартир. 

 

Він бере участь у конкурсному відборі на посади 4 (чотирьох) 

незалежних членів наглядової ради ПАТ “Хмельницькобленерго”.  

  

У ЗМІ широко висвітлювалася ситуація з його  викраденням. 

Звільнений у ході операції МВС у березні 2017 року. Утримувався з 

метою викупу. У журналістських матеріалах і розслідуваннях йшлось 
про діяльність компаній, які постачали електроенергію 

“Укрзалізниці”.  

 

Магда Олексій 

Іванович 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Працює керівником проектів і програм у сфері нематеріального 

виробництва НЕК “Укренерго” (державна компанія). За сумісництвом 

є членом стратегічної ради громадського об’єднання “Київський 

інститут міжнародних досліджень”. Задеклароване майно та 

заощадження у готівковій формі відповідають вказаному доходу. 

 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2818b55-4065-49f2-b155-2a29173442fb
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_a2818b55-4065-49f2-b155-2a29173442fb
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df2c9665-a829-41b5-b620-f58ffb680f84
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_df2c9665-a829-41b5-b620-f58ffb680f84
http://kompek.rada.gov.ua/uploads/documents/30338.pdf
https://www.oporaua.org/news/9301-rozdacha-lmaterialnoji-dopomogyr-z-oznakamy-pidkupu-jak-pracjuje-pryjmalnja-kandydata-do-kyjivrady-vid-bpp-olega-kostjushko
https://www.oporaua.org/news/9301-rozdacha-lmaterialnoji-dopomogyr-z-oznakamy-pidkupu-jak-pracjuje-pryjmalnja-kandydata-do-kyjivrady-vid-bpp-olega-kostjushko
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Майстренко 

Олександр 

Володимирович 

 

Потребує уточнення 

інформація про доходи, 

зважаючи на набуту 

власність у 2017 році 

Кандидат працює заступником директора ТОВ «Центр рекламно-

маркетингової інформації «Енергобізнес» та є співзасновником 

компанії, про що зазначив у автобіографії та е-декларації.  

 

У е-декларації вказав, що дохід за 2017 рік на основному місці роботи 
склав 38 тис. грн. При цьому, не вказано про дохід дружини, проценти 

від вкладів, дивіденди, тощо. Також не вказав про заощадження. 

 

У власності сім’ї дві квартири в Києві - за 85 тис. та за 782 тис. грн, 

набуті у 2000 та 2015 роках відповідно. Задекларував і земельну 

ділянку (1500 кв. м) у Київській області та приватний будинок на 

майже 128 кв. м, набуті у 2010 та 2017 роках відповідно, при чому 

обидва об’єкти без вказаної вартості.  

 

Машляківський 
Руслан Леонідович 

 

Зауважень до наданої 
інформації немає 

 

Кандидат з 2014 року займає посаду члена НКРЕКП. Задеклароване 
майно відповідає сімейним доходам і заощадженням. Водночас 

вказав, що отримав виплату 15,6 тис. грн дивідендів від компанії 

СТОВ “Кам’янка” (займається сільгоспдіяльністю). Згідно з е-

деклараціями за попередні роки, отримує незначні дивіденди від 

компанії мінімум з 2015 року.  

 

Немчинов Максим 

Олександрович 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

 

Віднедавна працює комерційним директором в компанії ПП “ВКФ 

Алмакс”, раніше працював на різних посадах в Міненерговугілля. 

Претендував на пост державного секретаря в Міненерговугіллі, але 
його призначення оскаржувалось і, в результаті, в.о. держсекретаря 

стала резервна кандидатка. Згідно з останнім рішенням суду у рамках 

справи №826/20294/16 ухвалено скасувати заборону на призначення 

кандидата на посаду держсекретаря Міненерговугілля. 

  

Задекларовані кошти на рахунках та готівкою (2,5 млн грн, 34,7 тис. 

дол. США), у власності кандидата та його дружини 2 автомобіля та 

квартира на загальну суму 4 млн грн. Також, вказано про заощадження 

на банківських рахунках та у готівковій формі (+позичені кошти 

третім особам): загалом більше 2,5 млн грн, майже 77 тис. дол. США 

та 845 євро. Згідно з наданою інформацією від кандидата, статки були 

зароблені впродовж 2000-2010 років, коли він працював комерційним 
директором компанії ПП “ВКФ Алмакс”. 

  

Також володіє часткою в компанії ТОВ "АЛТРЕЙД", яка, за 

інформацією ЗМІ, займається трейдингом вугілля. Як уточнив 

кандидат, компанія не веде господарську діяльність з 2008 року, а його 

спроби ліквідувати підприємство були безуспішними через 

відсутність правовстановлюючих документів та інших причин. 

 

Олефір Дмитро 
Олександрович 

 

Зауважень до наданої 
інформації немає 

Заступник начальника оперативно-диспетчерського управління НЕК 
“Укренерго” (державна компанія). Задеклароване майно відповідає 

вказаному доходу, при цьому вказано заощадження на банківських 

рахунках та у готівковій формі на загальну суму 180 тис. грн, 61 тис. 

дол. США та 7 тис. євро. 

Пастухов Іван 

Анатолійович 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Кандидат працює заступником директора Департаменту житлово-

комунальної інфраструктури КМДА. Задеклароване майно відповідає 

вказаному сімейному доходу. 
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Петренко Тетяна  

Вікторівна 

 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Кандидатка працює начальником виробничо-технічного відділу 

Кременчуцької ТЕЦ. Станція знаходиться у довготерміновій оренді в 

“Полтаваобленерго” (акції належать низці компаній, які ЗМІ 

пов’язують з І.Коломойським та К.Григоришиним). Задекларовано 

сімейний дохід, втім не вказано вартості автомобіля (Volkswsgen Golf 
2012 року випуску), придбаного у 2017 році.  

 

Петриковець 

Костянтин 

Яковлевич 

 

Наявність потенційного 

конфлікту інтересів: 

володіє незначним 

пакетом акцій, однак 

обіцяє їх продати в разі 

призначення  

Згідно з е-декларацією кандидата, у власності сім'ї кандидата є 

незначна кількість акцій “Центренерго”, “Західенерго”, 

“Харківобленерго”, “Дніпрообленерго” на загальну номінальну 

вартість трохи більше 7800 грн. Згідно з додатковою інформацією від 

кандидата, ці акції були отримані в обмін на приватизаційні ваучери 

(його та дружини), інші були придбані з метою забезпечення 

виконання функцій члена наглядових рад енергетичних компаній, до 

яких кандидат обирався під час роботи в Мінпаливенерго та НАК 
"Енергетична компанія України" як представник держави. “У разі 

призначення Членом НКРЕКП акції реалізую” - додав Петриковець 

К.Я. 

  

Працює в “Енергоатомі” (державна компанія) заступником директора 

центру із впровадження нової моделі ринку. Не задекларував вартість 

двох земельних ділянок загальною площею 3612 кв м, гаража площею 

41,3 кв м та двох автомобілів: Rexton Ssang Yong 2012 р випуску і 

Nissan Juke 2012 р випуску. Як повідомив кандидат, одна із ділянок 

подарована дружині її батьками. Щодо іншої ділянки та двох 

автомобілів, він додав, що платіжні документи втрачені, а оцінка 
цього майна останнім часом не здійснювалася. 

 

Письменна Уляна 

Євгеніївна 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Конкурсна комісія спершу не допустила кандидатку до конкурсу, втім 

вона надала копії документів, що підтверджують її досвід у сфері 

енергетики та на керівних посадах, отриманий в Мінпаливенерго. 

Зараз працює старшим викладачем кафедри економіки і 

підприємництва НТУУ “КПІ”. Задеклароване майно відповідає 

вказаному сімейному доходу. 

Поліщук Віктор 

Петрович 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Оновлено від 04.05, згідно із уточненою інформацією від 

кандидата. 

 

Кандидат загалом має більше 11 років досвіду роботи у сфері ЖКГ на 

різних посадах. Зокрема в управлінні ЖКГ Солом’янської РДА у 

м.Києві пропрацював 7 років та 2 роки в Мінрегіобуді. Наразі займає 

посаду керівника відділу організації медичного та соціально-

побутового забезпечення Управління справами Апарату ВРУ. Як 

уточнив кандидат, до його обов’язків також відноситься і питання 

координації державного підприємства "Управління житловими 

будинками", яке займається питаннями житлово-комунального 
обслуговування 18 житлових будинків Верховної Ради України 

 

Задекларував свій дохід. Також вказав, що у користуванні (не у 

власності) сім’ї є квартира (114 кв. м) в с. Святопетрівське, що під 

Києвом, де безоплатно проживають з 2012 року. 

 

https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ceccb9c0-2930-4aec-a254-bee7f108c8ef
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_ceccb9c0-2930-4aec-a254-bee7f108c8ef
https://www.epravda.com.ua/publications/2011/11/25/307010/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_91cc1b19-7dce-425f-9e0c-6a7daecf0b2a
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_91cc1b19-7dce-425f-9e0c-6a7daecf0b2a
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_91cc1b19-7dce-425f-9e0c-6a7daecf0b2a
http://dixigroup.org/news/kandidati-v-chleni-nkrekp-vidreaguvali-na-ocinku-dixi-group/
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b431a629-9ba6-4273-9794-0f677446385a
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_b431a629-9ba6-4273-9794-0f677446385a
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=A1nG1Ri0TT8
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6e8dca09-4a39-43ed-bf2f-6ec592b047b6
https://declarations.com.ua/declaration/nacp_6e8dca09-4a39-43ed-bf2f-6ec592b047b6
https://issuu.com/ivpetrov537/docs/________36fd84bb09ee1a


 

Ращупкін 

Олександр 

Анатолійович 

Наявність потенційного 

конфлікту інтересів 

(володіє незначним 

пакетом акцій)  

Кандидат задекларував незначну кількість акцій 

“Закарпаттяобленерго” (2 шт.), “Черкасиобленерго” (5 шт.) та 

“Центренерго” (1 шт.), загальною вартістю 3 грн. Працює на посаді 

начальника департаменту економiки та фiнансiв ДП “Енергоринок” 

(державна компанія). Задеклароване майно відповідає вказаному 
сімейному доходу. 

Рожанська Ірина 

Вячеславівна 

Потребує уточнення 

достовірність інформації 

у декларації подружжя 

  

Кандидатка працює першим заступником директора Комунального 

підприємства “Київська міська лікарня ветеринарної медицини”. 

Варто зазначити, що більше 14 років вона пропрацювала на різних 

посадах в НКРЕКП (раніше НКРЕ і Нацкомпослуг).  

 

Водночас, на конкурс на вакантні посади члена НКРЕКП подався і її 

чоловік Людмирський В.М. У декларації Рожанської І.В. вказано, що 

у власності її чоловіка є гараж вартістю 47141 грн, чого не вказав сам 

Людмирський В.М. 
 

Сарамага Роман 

Костянтинович 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Наразі безробітний, раніше працював заступником голови 

представництва компанії “СіБіЕм ойл плс” та, за сумісництвом, 

радником з розвитку бізнесу компанії “Кадоган Петролеум”. 

Задекларував майно, що відповідає доходам та заощадженням у 

готівковій формі. 

 

Цаплін Валерій 

Іванович 

Зауважень до наданої 

інформації немає 

Згідно з е-декларацією кандидата, він має незначну кількість акцій 

“Полтаваобленерго” на загальну вартість 750 грн. Втім, як уточнив 

кандидат, розуміючи можливість конфлікту інтересів, продав акції 

через інвесткомпанію “АртКапітал” та надав відповідні копії 

документів членам Конкурсної комісії. 

  

Працює директором департаменту стратегічного розвитку та 

планування в НКРЕКП. Задеклароване майно відповідає доходам. 

Також вказав кошти на банківських рахунках та заощадження у 

готівковій формі. 
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