
Обґрунтування 

прийняття постанови НКРЕКП «Про відмову у погодженні кандидатури 

уповноваженої особи з питань відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної енергії»  

(далі – Закон) оператор системи розподілу (далі – ОСР), що входить до складу 

вертикально інтегрованого суб’єкта господарювання, зобов’язаний призначити за 

погодженням з Регулятором уповноважену особу з питань відповідності  

(далі – Уповноважений).  

Відповідно до частини дев’ятої статті 46 Закону до завдань уповноваженого 

належить: 

моніторинг виконання програми відповідності; 

надання звіту Регулятору про порушення програми відповідності, будь-які 

комерційні та фінансові відносини, що виникають між вертикально інтегрованим 

суб’єктом господарювання та ОСР, запропоновані виконавчим органом ОСР 

наглядовій раді рішення щодо здійснення інвестицій у системи розподілу та 

блокування таких рішень вертикально інтегрованим суб’єктом господарювання на 

загальних зборах або шляхом голосування членів наглядової ради; 

регулярне надання Регулятору інформації щодо виконання програми 

відповідності; 

складання щорічного звіту про виконання програми відповідності та 

надання його Регулятору; 

надання виконавчому органу ОСР щорічного звіту про виконання програми 

відповідності та рекомендацій щодо вдосконалення такої програми та її 

виконання. 

Відповідно до абзацу першого частини четвертої статті 48 Закону 

Уповноваженим може бути особа, яка має вищу освіту (технічну, юридичну або 

економічну) за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста, високі 

професійні та моральні якості, досвід роботи у сфері електроенергетики не 

менше п’яти років, володіє державною мовою, має освітній і професійний рівні, 

необхідні для виконання своїх обов’язків. 

Відповідно до абзацу п’ятого частини четвертої статті 48 Закону Регулятор 

має право не погодити запропоновану ОСР особу на посаду Уповноваженого та 

умови її трудового договору виключно у разі невідповідності такої особи вимогам 

для призначення на посаду, визначеним частиною четвертою статті 48 Закону, та 

якщо пропоновані умови трудового договору не забезпечують виконання вимог 

щодо її незалежності, прав та повноважень, визначених частиною четвертою статті 

48 Закону. 

Вимоги щодо складання програми відповідності, процедури подання та 

погодження програми відповідності Регулятором визначені Порядком складання, 

подання, погодження, оприлюднення програми відповідності оператора системи 

розподілу, звіту про її виконання та погодження уповноваженої особи з питань 

відповідності, затвердженим постановою НКРЕКП від 27.12.2017 № 1406  

(далі – Порядок). Перелік документів, даних та інформації, що повинні надаватися 

Регулятору ОСР для підтвердження відповідності кандидатури особи, що 

претендує на посаду Уповноваженого, вимогам частини четвертої та п’ятої статті 

48 Закону, визначені пунктами 7.1 – 7.2 Порядку.  



Відповідно до пункту 7.4 Порядку у разі визначення Регулятором 

невідповідності особи, що претендує на посаду Уповноваженого, 

вимогам Закону ОСР протягом двох місяців повинен надати Регулятору 

інформацію, яка свідчить про усунення причин та фактів невідповідності, або 

запропонувати іншу особу на посаду Уповноваженого. 

НКРЕКП постановою від 18.06.2019 № 1046 «Про погодження 

уповноваженої особи з питань відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» погодила 

кандидатуру Наноцького Леоніда Васильовича на посаду Уповноваженого. 

12.01.2022 ВАТ «Тернопільобленерго» листом № 127/26 повідомило 

НКРЕКП про припинення трудових відносин з Уповноваженим Наноцьким 

Леонідом Васильовичем  у зв’язку зі смертю. У зв’язку з цим ВАТ 

«Тернопільобленерго» листом від 08.02.2022 № 904/26 на вимоги Закону та 

Порядку надало до НКРЕКП кандидатуру Карпяка Святослава Ярославовича на 

посаду Уповноваженого разом з документами, даними та інформацією, 

передбаченими пунктом 7.1 Порядку. 

НКРЕКП розглянула зазначені документи та інформацію щодо кандидатури 

на посаду Уповноваженого Карпяка С.Я., на предмет відповідності вимогам 

частини четвертої та п’ятої статті 48 Закону. 

Так, відповідно до документів про вищу освіту Карпяк С.Я. у 1983 році 

отримав диплом інженера-механіка за спеціальністю «Автомобілі та 

автомобільний транспорт». 

Також, згідно з записами у трудовій книзі з 1999 по 2021 роки Карпяк С.Я. 

працював на посадах інженера та головного спеціаліста Управління 

промисловості, енергетики, транспорту та зв’язку Тернопільської 

облдержадміністрації. До цього досвід роботи кандидата не пов’язаний з 

електроенергетикою.  

З метою підтвердження високого рівня кваліфікаційних, професійних та 

моральних якостей з Карпяком С.Я. була проведена співбесіда.   

Під час співбесіди кандидату були поставлені питання, зокрема щодо знань 

ключових аспектів законодавства в частині вимог щодо відокремлення та 

незалежності ОСР, мети та завдання запровадження програми відповідності,  

основних функцій Уповноваженого. Відповіді кандидата на поставлені питання в 

сфері енергетики та відокремлення ОСР, вимог програми відповідності та 

обов’язків на посаді Уповноваженого мали загальний та поверхневий характер, а 

також свідчили про нерозуміння принципу відокремлення діяльності з розподілу 

електричної енергії від інших видів діяльності на ринку електричної енергії. 

За результатами співбесіди та аналізу зазначених вище документів НКРЕКП 

вважає, що рівень освітніх знань, професійних та кваліфікаційних якостей 

пропонованого ВАТ «Тернопільобленерго» кандидата на посаду є недостатнім для 

виконання на високому рівні завдань та функцій Уповноваженого, зокрема 

забезпечення належного моніторингу виконання затвердженої НКРЕКП програми 

відповідності ВАТ «Тернопільобленерго» як одного із основних завдань 

Уповноваженого.  

Зважаючи на вищезазначене, а також на підставі розглянутих документів та 

інформації, пропонуємо: 

1. Відмовити у погодженні кандидатури Карпяка Святослава Ярославовича 

на посаду Уповноваженого ВАТ «Тернопільобленерго». 



2. Зобов’язати ВАТ «Тернопільобленерго протягом двох місяців з дня 

прийняття постанови надати до НКРЕКП іншу кандидатуру на посаду 

Уповноваженого разом з інформацією та документами, необхідними для аналізу її 

відповідності вимогам статті 48 Закону. 

 

 

 

Начальник  управління  

стратегічного розвитку та  

міжнародної координації                                                                   О. Голембівська 



 
 

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ, ЩО ЗДІЙСНЮЄ ДЕРЖАВНЕ 

РЕГУЛЮВАННЯ У СФЕРАХ  ЕНЕРГЕТИКИ 

ТА КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ 

(НКРЕКП) 
 

ПОСТАНОВА 
 

_____________                                Київ                                № _______ 

 

Про відмову у погодженні кандидатури 

уповноваженої особи з питань 

відповідності Відкритого акціонерного 

товариства «Тернопільобленерго» 

 

Відповідно до статті 48 Закону України «Про ринок електричної 

енергії» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, 
 

ПОСТАНОВЛЯЄ: 
 

1. Відмовити у погодженні кандидатури Карпяка Святослава 

Ярославовича на посаду уповноваженої особи з питань відповідності 

Відкритого акціонерного товариства «Тернопільобленерго».  
 

2. Зобов’язати Відкрите акціонерне товариство «Тернопільобленерго» 

протягом двох місяців з дня прийняття цієї постанови надати до НКРЕКП іншу 

кандидатуру уповноваженої особи з питань відповідності разом з інформацію 

та документами, необхідними для аналізу її відповідності вимогам статті 48 

Закону України «Про ринок електричної енергії»  

 

Голова НКРЕКП                                                                              К. Ущаповський  

 

 

 

 

ПОГОДЖЕНО: 


