
  
1 

 
Конкурсній комісії з добору 
кандидатів на посади членів 
Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг  
 
Секретаріат Комітету з питань 
паливно-енергетичного комплексу, 
ядерної політики та ядерної безпеки,  
Апарат Верховної Ради України  
 
вул. Грушевського, 5  
м. Київ, 01008  

 
Богданова Руслана Кябіровича 
громадянина України,  
14 грудня 1976 р.н.,  
який проживає за адресою:  
м. Київ, вул. Львівська, буд. 22а, кв. 96 
Контактний тел.: +38 (067) 643-19-68  
E-mail: bogdanovrk@icloud.com 
 
 

Заява про участь у конкурсі 
 

 

Прошу допустити мене до участі в конкурсі на зайняття посади 
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг з метою застосування моїх академічних 
знань, професійного досвіду та моїх персональних якостей на благо України 
та її народу.  

Про проведення зазначеного конкурсу мені стало відомо з інформації 
розміщеній в засобах масової інформації і я сподіваюся, що моя кандидатура 
буде гідна уваги та відповідатиме високим стандартам професіоналізму та 
сумлінності .  

Повідомляю, що я відповідаю вимогам частини 1 статті 7 Закону України 
«Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг», які ставляться до кандидатів на зазначену 
посаду.  
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Я є громадянином України, маю вищу юридичну, маю високі професійні 
та моральні якості, 20-тирічний досвід роботи у сфері енергетики , з яких на 
керівних посадах 14 років, володію державною мовою, маю освітній і 
професійний рівень та стан здоров’я, необхідні для виконання своїх посадових 
обов’язків. 

В роботі я цілеспрямований, стійкий до стресу, легко опановую нові 
знання, є комунікабельним в спілкуванні.  

Також щодо мене відсутні факти обмежень на заняття посади, 
передбачені частиною 2 статті 7 Закону України «Про Національну комісію, 
що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг». 

Розуміючи гостру необхідність у реформуванні сфери енергетики та 
комунальних послуг, досягненні енергонезалежності України, зважаючи на  
критичність питань пов'язаних з енергетикою для всіх громадян нашої 
держави,  спираючись на знання шляхів досягнення зазначеної мети та будучі 
обізнаним з європейським законодавством та практикою в цьому напрямку, 
вважаю, що зайняття мною посади члена Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, дозволить 
не лише розкрити мій власний потенціал, але й ознайомити суспільство та 
впровадити позитивний досвід у регулюванні електроенергетичною та 
комунальною сферами.  

Така моя позиція пояснюється тим, що мені безпосередньо відома існуюча 
наразі ситуація в енергетиці, яка характеризується (серед іншого) негативним 
впливом від втрати вугільних шахт на сході нашої держави, високою вартістю 
комунальних тарифів, зниження якості послуг з енергопостачання,_не лише в 
теорії, але й на практиці. 

У сфері енергетики та комунальних послуг своїми пріоритетами на посаді 
члена Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг бачу: 

- формування та забезпечення реалізації єдиної державної правової 
політики у сферах функціонування ринків електричної енергії, природного 
газу, нафти та нафтопродуктів, у сферах теплопостачання, централізованого 
водопостачання і водовідведення, перероблення та захоронення побутових 
відходів; 

- впровадження заходів щодо обмеження впливу суб’єктів природних 
монополій на державну політику у відповідних сферах; 

- забезпечення функціонування конкурентного середовища та сприяння 
розвитку конкуренції у сфері виробництва та постачання теплової енергії, 
перероблення побутових відходів, виробництва та постачання електричної 
енергії; 

- створення нових можливостей для споживачів, гарантування розширення 
їх прав та їх захист; 

- вільне ціноутворення та розподіл енергетичних ресурсів; 
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- створення передумов для залучення інвестицій, як національних, так і 
іноземних інвесторів; 

- сприяння розвитку виробництва електричної енергії із відновлювальних 
джерел, суміжних галузей промисловості, та стимулювання технічних 
досягнень; 

- забезпечення відокремлення діяльності з передачі/розподілу електричної 
енергії від виробництва та постачання; 

- забезпечення незалежності Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від потенційного 
конфлікту інтересів та центрів негативного впливу; 

- лібералізацію та розвиток ринків електричної енергії та комунальних 
послуг, опираючись на позитивний досвід передових країн Західної Європи та 
США; 

- інтеграцію з енергосистемами та енергетичними ринками інших країн з 
метою досягання найвищої якості та найнижчої вартості комунальних послуг. 
У зв’зку з зазначеним вважаю, що завданням Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
має стати створення прозорих правила гри, які дозволять лібералізувати ринки 
та підвищити інвестиційну привабливість зазначених сфер.  
Для чого членам Національної комісії, що здійснює державне регулювання 

у сферах енергетики та комунальних послуг слід, зокрема, в сфері енергетики 
спрямувати свої зусилля на: 

1. ефективне відокремлення та розвиток конкуренції в сфері виробництва 
та постачання електричної енергії, а саме гарантувати: 

- ефективне відокремлення конкурентних та монопольних видів 
діяльності; 

- вільний доступ до ринку нових суб’єктів господарювання; 
- вільний доступ до мереж та вільну можливість зміни постачальника; 
- вільне ринкове ціноутворення; 
2. підвищення прозорості на роздрібних ринках та посилення захисту прав 

споживачів, а саме забезпечити: 
- право вільно обирати або змінювати постачальника без додаткових 

витрат 
- право отримувати інформацію щодо споживання 
- право на невитратне вирішення суперечок 
- належний захист уразливих споживачів 
- ринкові роздрібні ціни; 
3. сприяння розвитку трансграничної торгівлі,  кооперації та об'єднання 

національних ринків; 
4. незалежність та прозорість регулювання, а також запровадження 

ефективної системи моніторингу; 
5. сприяння використанню відновлювальних джерел енергії та створення 

стимулів для енергозбереження; 
6. забезпечення надійності та безпеку постачання. 
Враховуючи зазначене я обізнаний не лише теоретично з проблемами, які 

наразі потрібно вирішувати в сферах, регулювання яких здійснює Національна 
комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та 




