
Голові конкурсної комісії з добору кандидатів 

на посади членів Національної комісії,  

що здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг 

 

 

Заява 

Прошу розглянути мою кандидатуру на посаду члена Національної 

комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг (НКРЕКП). 

Вважаю, що набутий життєвий досвід роботи в різних секторах 

житлово-комунального господарства  та освіта дозволять мені фахово 

виконувати покладені на НКРЕКП завдання в державному регулюванні 

комунальних послуг. Технічна та економічна освіти дозволяють мені не 

тільки розбиратися в доцільності технічних рішеннь, а й враховувати 

економічну спроможність при плануванні цих рішень. А досвід роботи в 

житловому секторі, управлінні підприємствами тепло-, водопостачання та 

водовідведення, комерційних та державних підприємствах, співпраці з 

інвесторами та фінансовими організаціями (в тому числі міжнародними) 

дозволяє мені бачити картину розвитку централізованих систем тепло-, 

водопостачання та водовідведення з різних боків та враховувати інтереси 

всіх стейкхолдерів. Виробники послуг, споживачі, державні органи, приватні 

інвестори, міжнародні фінансові інституції переслідують свої інтереси, а 

через це в кожного з них свої вимоги до даного процесу. 

Саме тому головним і найскладнішим завданням в роботі НКРЕКП 

вважаю витримати розумний БАЛАНС між ІНТЕРЕСАМИ та 

МОЖЛИВОСТЯМИ всіх вищеперелічених стейкхолдерів. Звичайно 

головним в цьому ланцюгу – є СПОЖИВАЧ! Але задача фахівців, які 

працюють в НКРЕКП, за справедливий тариф, не тільки надати якісну 

послугу споживачу, а й надати можливість своїм ліцензіатам інвестувати в 

розвиток підприємств та технологій. Тому що тепло-, водопостачання та 

водовідведення – це насамперед бізнес! А бізнес по природі своїй націленій 

на прибуток. Але тому що цей бізнес є природною монополією, його 

діяльність регулює держава. Але ще раз хочу наголосити, що мета НКПЕКП 

регулювати прибуток своїх ліцензіатів, а не збиток, як в більшості своїй до 

недавніх пір було в комунальній галузі. 



Механізмів та інструментів досягнення такого балансу є багато:                

- стимулююче тарифоутворення; 

- прозора система бенчмаркінгу; 

- районування на підставі фінансового моделювання систем; 

- рівні умови роботи ліцензіатів (переоцінка активів за єдиною методикою); 

- довгострокове інвестиційне планування; 

- гарантування повернення інвестицій; 

- та інші. 

 Неможна не враховувати сьогодні при довгостроковому 

инвестиційному плануванні  наступні складові:  

- вимоги до нашого законодавства в зв’язку євроінтеграцією України та 

посиленням вимог до екології (викиди, забруднення); 

- зменшення споживання теплової енергії, та води; 

- стрімкий розвиток технологій та перехід на альтернативні види енергії. 

 

 Саме такі складні питання з багатьма перемінними в коммунальній 

сфері я вважаю, що зможу вирішувати в команді фахівців, які працюють та 

працюватимуть в НКПЕКП. 

 

 

22.02.2018                                                                                       Є.М. Радченко 

  

  

 

 

 

 

 

 


