
Заява про участь у KoнKypci щодо зайняrтя посадп члена
Нацiональноi KoMicii', що здiйсню€ державне реryлювання у сферах

Вважаю, що маю Bci необхiднi дiловi якостi для зайнят,гя посади tшеЕа

Нацiональноi KoMiciT, що здiйснюе державне реryлювання у сферах
енергетики та комун€шIьних посJIуг сфери формування та реалiзацii державноТ
полiтики у сферi поводження з побутовими вiдходами, оскiльки присвятив

бiльше 2а poKiB свого життя питанню наданЕя поспуг IIоводження з

побутовими вiдходами, переробки, обробки та захороненЕя твердих

побутових вiдходiв. Будучи депугатом рiзних piBHiB завжди входив до
профiльнrос комiсiй з питань житлово - комун€ilIьного господарства, тому

добре зн€lю житлово - комуналъЕу проблематику, зокрема, розумiюся на

посJýrгах водопостачання та водовiдведення, теплопостачання та

електропостачання. У своiй дiяльностi не раз стикався iз процесr}I\4и

тарифоугворенЕrI та проблемами цiновоi полiтики.

Починаючи з 1995 року працював на пiдприемств€lх, основним видом

дiяльностi яких було збiр та заготiвля вторинноТ сировини, вивiз та утилiзацiя
твердих побутових вiдходiв. .Щосконало знаю законодавчу б*у, що реryJIю€
питання надання комун€rльних посJIуг та орlентуIося в основних прог€rлинах

та колiзiях гагryзi.

Маю профiлъну юридичЕу, екологiчну та економiчну освiти та постiйно

удосконаJIюю своТ навики, вiдвiдуючи вiтчизнянi та закордоннi тренiнги.

Маю насцrпне бачення щодо проблем дiяльностi Реryлятора та

процозицr1 щодо 1х вирlшенЕrl.
Одним iз основних завдань Нацiональноi KoMicii, що здiйснюе державне

енергетпкп та комунzuIьних послуг

костюшка олега IIетровича

реryлювання у сферах енергетики та комунЕtльЕих посJtуг е погодженЕя

/схвшtення iнвестицiйнi програми (планiв розвитку) суб'ектiв, дiялънiстъ яких

реryJIю€тъся Реryлятором. З метою визначення единого порядку формування
та схв€tлення 1нвестицlиних програм дJUI провадження реryльованоl
дiялъностi суб'ектами господарюваншt у сферi захороненнrI побутових
вiдходiв, що € лiцензiатами НКРЕКП, Управлiнням з питань формування та

реалiзацii державноi полiтики у сферi поводженнrI з rrобутовими вiдходами

розроблено та затверджено постанову НКРЕКП вiд 25.05 .2aL7 JФ 70б <dlpo

затвердженнrI Порялку форшryвання, cxBaJIeHIuI iнвестицiйних програм таlабо

lнвестицlиних планlв
побутових вiдtодiв>>.

суб'ектiв господарюваннrI у сферi захоронення



до постанову НКРЕКП вiд 27.а4.20|7 j\b 601 <Про
затверджеЕня Порядку формування тарифу на посJryry з захороЕення
побутових вiдходiв>> формування тарифу на послуry з захоронеЕня
побуговюr вiжодiв здiйстпоеться вiдповiдно до iнвестицiйноi програми
лiцензiата, затвердженоТ згiдно з його установчими док)rментами, погодженоТ
органами мiсцевого самоврядування та схв€}JIеноТ НКРЕКП.

Однак на сьогоднiшнiй день вiдсутнiй механiзм вiдслiдковуванЕя
виконання iнвестицiйноi програми лiцензiатом. Ще призводитъ до

розбалаrrсованостi цiновоi i тарифноТ полiтики на ринках надання посJIуг
tIоводження з вiдлодами, неналежноТ якостi посrryг та появи економiчно
обЦрунтованих цiнам. Впровадження механiзму контроJIю за виконанIuIм
iнвестицiйних програм дозволить зба.пансувати iHTepeciB суб'ектiв
господарювання, сuоживачiв та держави та сприятиме прогнозованостi

цiновоi i тарифноТ полiтиtсr на ринку.

OKpiM ощресленоi вище проблематики притримуюсь позицii, що для
врiвноваження сиryацiТ на ринку наданнrI

мають бути вирiшенi насryпнi питання:
посJгуг IIоводжен}ш з вiдtкодами

1. Bci тарифи на захороненнrt та переробку побутовrо< вiдходiв мають
встановJIюватись Нацiональною комiсiею, що здiйснюе державне

реryJIювання у сферах енергетики та KoMyH€lлbHlD( посJryг, а не мiсцевими
органами влади.

2. Тарифи на перевезення побугових вiдодiв мають встановлюватись
на мrсцевому рlвн1.

31 Частина плати за розмiшення полiгону вiдповiдною територiа.пьною

одиницею повинна повертатись прямим платежем у iI ж мiсцевi бюджети,

що стимулюватиме територiаlrьнi цромади до створення вiдповiдних об'ектiв.

4. Вибiр виконавцiв посJtуг поводженнrI з вiд<одами мае буr"
вiднесений до повноваженъ територiалъних громад.

OKpiM викJIаденого вище вважаю, при формуваннi тарифноi полiтики

дJlя пiдприемства, що надають житлово - коNцrн€rпънi посlryги, мае були
врахована екологiчна скJIадова. При форътуваннi тарифу мае були враховано
витрати на дотримання пiдприсмством свiтових екологiчних стандартiв.
Впровадження та решliзацiя екологiчних норм i стандартiв при виробленнi
електроенергii, тепла та наданнi iнших посJIугах, в свою черц, потребуютъ
шерегляду та реструктуризацii, для ефективнiшого використ€lння коштiв,



закпа,деIIID( в тариф та зменшенIUI фiнансового навантаження Еа споживачiв
посJIуг.

На сьогоднiшнi деЕэ у cBiTi icHye велика кiлькiсть технологiй, якi
використовуються для ,rъrсращ"""" екологiчностi виробництва тепловоi
енергiТ, водопостачання, водовiдведення та iнших KoM)rHElлbHID( посJýг.

{еякi з них е високовартiсними з точки зору матерiапьЕих витрат та
малоефективниМи з точкИ зорУ досягIIенЕrI екологiчних цiлей.

вва>r<аю, що розумiюсь на технологiяlс екологiчноi безпеки та здатен
вiдрiзнитИ рiзнi технологiТ мiЖ собою' оцiнитИ фекомеНдувати)
викорисТаннЯ TID( чИ iншlтХ екологiчних рiшень при скJIаденнi iнвестицiйних
програм виробникалли посJrуг.
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