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У Національному агентстві з питань запобігання корупції (далі – 

Національне агентство) опрацьовано ваш запит щодо надання інформації про 

вчинення правопорушень і прибуття для надання пояснень членами 

Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики 

та комунальних послуг (далі – НКРЕКП).  

За результатами розгляду повідомляємо, що Національне агентство у 

межах повноважень та прав, визначених ст.ст. 11, 12 Закону України «Про 

запобігання корупції» (далі – Закон) встановило вчинення посадовими особами 

НКРЕКП адміністративних правопорушень, передбачених ч.ч. 1, 2 ст. 1727 

Кодексу України про адміністративні правопорушення (далі – КУпАП). Так, 

Голова НКРЕКП Тарасюк В.В. та її члени Бабій О.А., Кайдаш Р.Ю., Магда О.І., 

Коваленко Д.В. під час засідань комісії, діючи в умовах реального конфлікту 

інтересів, голосували за ухвалення рішень НКРЕКП про встановлення собі 

премій.  

У ч. 1 ст. 651 Закону визначено, що вчинення корупційних або пов’язаних 

з корупцією правопорушень може мати наслідком притягнення, у тому числі, до 

адміністративної відповідальності у встановленому Законом порядку.  

Національне агентство з питань запобігання корупції

Підписувач Радченко Валерія Володимирівна
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Національне агентство неодноразово (п՚ять разів) запрошувало вказаних 

осіб прибути для надання пояснень та, у разі наявності підстав, складення 

протоколів про адміністративні правопорушення, пов’язані з корупцією. Однак 

у відповідь на кожне запрошення прибути до Національного агентства Тарасюк 

В.В., Бабій О.А., Кайдаш Р.Ю., Магда О.І., Коваленко Д.В. надсилали листи про 

неможливість прибуття у визначені дні через необхідність пошуку спеціаліста 

для надання відповідної правничої допомоги, відрядженням, значною 

завантаженістю та великим обсягом виконуваних функцій тощо.  

З огляду на викладене, 18.11.2021 уповноважена особа Національного 

агентства склала протоколи про адміністративні правопорушення, пов’язані з 

корупцією, передбачені ч.ч. 1, 2 ст. 1727 КУпАП, із записом про відмову від 

підписання протоколу відповідно до ч. 3 ст. 256 КУпАП стосовно Тарасюка В.В., 

Бабій О.А., Кайдаша Р.Ю., Магди О.І., Коваленка Д.В. 

 

 

З повагою 

 

Керівник Відділу                            Валерія РАДЧЕНКО  


