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Вважаrо, що маю Bci необхiднi дiловi якостi для зайняття посади члена

Нацiона.пьноТ KoMicii, що здiйснюе державне реryлювання у сферах

енергетики та комуЕальнlD( посJIуг офери формуванIIя та реа-гliзацiТ державноi
полiтики у сферi поводження з побутовими вi.щодами, оскiльки присвятив

бiлъттте 20 poKiB свого
побутовими вiдходами,

житгя питанню надання послуг поводження з

переробки, обробки та захоронення твердих

побутових вiдходiв. Будучи дегryтатом рiзних piBHiB завжди входив до
профiльних комiсiй з питань житлово - комунального господарствъ тому

добре зн€lю житлово - комуналъну проблематику, зокрема, розулиiюся на

посJIугЕlх водопостачанIUt та водовцведення, теплопостачання та

елекц)опостачання. У своiй дiяльностi не раз стикався iз цроцесаМи
тарифоутворення та проблемами цiновоТ полiтики.

Починаючи з |995 року працював на пiдгlрисмствах, основним видом

дiяльностi яких було збiр та заготiвля вторинноi сировини, вивiз та угилiзацiя
твердих побутових вiдходiв. ,Щоскона.шо знаю законодавчу базу, що реryлюе
шитання надання комунЕrлъних послуг та орiснтуlося в основних прогzrлинах

та колiзiях гаlгрi.

Маю профiльну юридичну, екологiчIry та економiчну освiти та постiйно

удосконаJIюю своТ навиrсr, вiдвiдуючи вiтчизнянi та закордоннi тренiнги.

Маю наступне бачення щодо проблем дiяльностi Реryлятора та

пропозицii щодо ix вирiшення.

Одним iз основних завдань Нацiона.пъноi KoMiciT, що здiйснюе держаВне

реryлювання у сферах енергетики та комунЕlпьних посJIуг е погоДження

/схвалення iнвестицiйнi програми (планiв розвитку) суб'ектiв, дiяльнiсть якrос

реryлюеться Реryлятором. З метою визначеннlI единого порядку формуваннrt
та схва"пення iнвестицiйних прогрr}м дJlя провадженшI реryльованоi
дiяльностi суб'ектами господарюваннrI у сферi з€tхороненнrl побутових

вiдходiв, що е лiцензiатами НКРЕКП, УправлiнЕям з питанъ формування та

реалiзацiТ державноТ полiтики у сферi поводження з побутовими вiJЕодами

розроблено та затверджено постанову НКРЕКII вiд 25.05.20|7 }|! 706 <Про

затвердження Порядку форштування, схвшIення iнвестицiйних програм таlабо



iнвестицiйншr планiв
побутових вiдходiв>>.

суб'екгiв господарювання у сферi захоронешш

Вiдrовiдно до постанову нкрЕкп вiд 27.04-2017 J\b б01 
"Про

затверджевня Порядку формування тарифу на посJryry з захоронення

побутових вiдходiв>> формування тарифу на послуry з захороненн,I

побутових вiдходiв здiйснюстьоя вiдповiдно до iнвестицiйноi програми

лiцензiата, затвердженоi згiдно з його установчими докуN[ентами, поmдженоi

ОРГаНаIчIи мiсцевого самоврядувzlння та схваJIеноi НКРЕКП.

Icнye проблема вiдслiдковування виконання iнвестицiйних програм

невиконання умов iнвестицiйншlлiцензiатами та безвiдповiдальностi за

процрам.

врiвноваженЕя ситуацti на ринку надання

мzlють буги вирiшепi наступнi питанIuI:

OKpiM окресленоТ вище проблематики ПРИТРИIчгуIось позиц11, що для

послуг поводженЕя з вlд(од€tL{и

1. Bci тарифи Еа з€жороненнJI та rrереробку побутовlок вiдкодiв маютъ

встановJIюватись Нацiонашьною комiсiею, що здiйсrтое державне

реryJIювання у сферах енергетики та комунапъних послуr, а не мlсцевими

органами влади.

2. Тарифи на перевезення побутових вiжодiв мЕlють встановJIюватисъ

на мiсцевому piBHi.

з. Частина плати за розмiшення шолiгону вiдповiдною територiалъною

одиницеЮ повинна повертатисъ прямим платежем у Гi ж мiсцевi бюджети,

що стимулюватиме територiалънi громади до створення вiдповiдних об'ектiв,

4. Вибiр виконавцiв послуг поводження з вiдrодами мае буги

вiднесений до повноважень територiалъншr громад,

okpiM викJIаденою вище вважаю, при формуваннi тарифноi попiтики

дjIя пiдприемства, що надають житлово * комун€tлънi пос,гryги, мае були

врахована екологiчна скJIадова. При форrчrуваннi тарифу мас були враховано

витрати IIа дотримання пiдприемством свiтових екологiчних стандартiв.

Впровадження та реалiзацiя екологiчних норм i стандартiв при виробленнi

електроенергii, тепла та наданнi iнших послугах, в свою ЧеРЦ, потребують

та реструктуризацii, для ефективнiшого використаннJI коштiв,

в тариф та змеЕшення фiнансового навантаженЕrI на споживачiв
перегляду
закпадених
посJrуг.



На сьоюднiшвi день у cBiTi icнye велика кiлькiсть технологiй, якi
використовуютъся для поцращення екологiчностi виробництва тепловоi
енергii, водопостачання, водовiдведення та iнlшлх комунапьню( посJIуг.

,Щеякi з HlD( е високоварiсlлшли з точки зору матерiагlьних витрат та
мапоефективними з точки зору досяtнення екологiчних цiлей.

Вважаю, що розуil{iюсь на технологiл< екологiчноТ безпеки та здате}I

вiшliзнити рiзнi технологii мiж собою, оцiнити (рекомендrвати)

використЕtнЕя тю( чи iтrшшr екологiчrrих рiшеrть при скJIаденнi iнвестицiйншr

програм виробник{lми посJцЕ.

uy'!), tl^rпИ*l ,,olq kдтмь о.П. Костtошко


