П ротокол № 1

засідання громадської ради при Державному агентстві з
енергоефективності та енергозбереження України

2 вересня 2016 року

11:00

м. Київ
пров. Музейний, 12, каб. 301

Проект порядку денний
1. Затвердження порядку денного.
2. Обрання Голови громадської ради при Держенергоефективності.
3. Обрання секретаря громадської ради при Держенергоефективності.
4. Розгляд та затвердження
Положення про громадську раду при
Держенергоефективності
та
Регламенту громадської
ради
при
Держенергоефективності.
5. Розгляд та затвердження Плану роботи громадської ради
при
Держенергоефективності на 2016 рік.
6. Прийняття до складу громадської ради представників ІГС, які подали
документи для участі в установчих зборах, але з поважних причин не могли
бути присутніми на них особисто.
7. Створення профільних комітетів при громадській раді.
8. Про підтримку законопроекту № 4334 "Про внесення змін до Закону
України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової
енергії з альтернативних джерел енергії" (доповідач - Гелетуха Г.Г.).
9. Різне.
Присутні члени Громадської ради:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

Гелетуха
Георгій Георгійович
Данилова
Ніколь Вікторівна
Мороз
Володимир Васильович
Нестеренко
Антон Володимирович
Овдієнко
Олександр Вікторович
Ремінська
Оксана Сергіївна
Тесленко
Олександр Іванович

Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України"
Асоціація "Український Пелетний Союз"
ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих
комунікацій у сфері охорони навколишнього природного
середовища" (ГО ЕКОЛОГІЯ)
Броварська міська молодіжна громадська організація
"Авангард плюс"
Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків
України"
ГС "Асоціація з енергоефективності та енергозбереження"
ГО "Фонд розвитку конкуренції"
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Улида
Вадим Юрійович
9. Фріц
Богдан Юрійович
10. Шумейко
Анна Володимирівна
8.

Всеукраїнська громадська організація "Вища рада
енергоаудиторів та енергоменеджерів України"
Духовне управління християн віри євангельської
"Українська місіонерська церква"
Національний екологічний центр України

Запрошені:
1.

Льовіна
Юлія Олександрівна

2.

Євтушенко
Людмила Вікторівна
Антоненко
Антон Олександрович
Буртовий
Олександр Іванович
Гусев
Костянтин Олександрович
Сакалюк
Дмитро Сергійович
Яловий
Денис Сергійович

3.
4.
5.

6.
7.

начальник Відділу звернень громадян та доступу до
публічної інформації Управління комунікації та зв’язків з
громадськістю Держенергоефективності
головний спеціаліст Управління комунікації та зв’язків з
громадськістю Держенергоефективності
ГО "ДІКСІ ГРУП"
Всеукраїнська громадська організація "Асоціація
правників України"
ГО "Народна Україна"
Міська молодіжна ГО "Екоклуб"
ГО "Спілка кризис-менеджерів України"

Кворум є.
А. Шумейко привітала присутніх на першому засіданні громадської ради при
Держенергоефективності нового складу.
1. Узгодження порядку денного.
А. Шумейко ознайомила присутніх із проектом порядку денного та
запропонувала членам громадської ради висловити свої пропозиції та
зауваження до нього.
Г. Гелетуха, В.Улида, А.Шумейко запропонували змінити порядок розгляду
питань у запропонованому порядку денному а саме питання 6 "Прийняття до
складу громадської ради представників ІГС, які подали документи для участі в
установчих зборах, але з поважних причин не могли бути присутніми на них
особисто" розглянути другим. Усі інші питання розглядати у запропонованому
порядку.
Пропозиція: Змінити порядок розгляду питань та затвердити порядок денний
Голосували: "за" - 10, "проти" - 0, "утрималися" - 0.
Рішення: Затвердити порядок денний у наступній редакції:
1. Затвердження порядку денного.
2. Прийняття до складу громадської ради представників ІГС, які подали
документи для участі в установчих зборах, але з поважних причин не могли
бути присутніми на них особисто.
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3. Обрання Голови громадської ради при Держенергоефективності.
4. Обрання секретаря громадської ради при Держенергоефективності.
5. Розгляд та затвердження Положення
Держенергоефективності
та
Регламенту
Держенергоефективності.
6. Розгляд та затвердження Плану
Держенергоефективності на 2016 рік.

про громадську раду
громадської
ради

роботи

громадської

ради

при
при
при

7. Створення профільних комітетів при громадській раді.
8. Про підтримку законопроекту № 4334 "Про внесення змін до Закону
України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва теплової
енергії з альтернативних джерел енергії" (доповідач - Гелетуха Г.Г.).
9. Різне.
2. Прийняття до складу громадської ради представників ІГС, які подали
документи для участі в установчих зборах, але з поважних причин не могли
бути присутніми на них особисто.
А. Шумейко нагадала присутнім, що з поважних причин на установчих зборах
по формуванню нового складу громадської ради при Держенергоефективності
особисто не могли бути присутніми наступні представники ІГС: А. Антоненко
(ГО "ДІКСІ ГРУП"), О. Буртовий (ВГО "Асоціація правників України"), К. Гусев
(ГО "Народна Україна"), Д.Сакалюк (Міська молодіжна ГО "Екоклуб"),
Д.Яловий (ГО "Спілка кризис-менеджерів України"). Вона запропонувала
представникам ІГС, які висловили бажання бути прийнятими до складу
громадської ради, представитись та коротко ознайомити присутніх із діяльністю
ІГС, який вони представляють.
А.Антоненко, О. Буртовий, К.Гусев, Д.Сакалюк та Д.Яловий представились та
коротко ознайомили присутніх із діяльністю ІГС, який вони представляють, а
також метою вступу до громадської ради.
Г.Гелетуха, А.Шумейко запропонували здійснювати
індивідуально по кожному з кандидатів.

відкрите

голосування

Пропозиція: Прийняти до складу громадської ради наступних представників
ІГС:
- Антоненко Антон Олександрович - ГО "ДІКСІ ГРУП"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" - 1
- Буртовий Олександр Іванович - ВГО "Асоціація правників України"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" - 1
- Гусев Костянтин Олександрович - ГО "Народна Україна"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" - 1
- Сакалюк Дмитро Сергійович - Міська молодіжна ГО "Екоклуб"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" - 1
З

- Яловий Денис Сергійович - ГО "Спілка кризис-менеджерів України"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" - 1
Рішення: Прийняти до складу громадської ради при Держенергоефективності
А.Антоненка, О. Буртового, К.Гусева, Д.Сакалюка та Д.Ялового, які з поважних
причин не могли бути особисто присутні на засіданні установчих зборів та
затвердити
відповідні
змін
у
складі
громадської
ради
наказом
Держенергоефективності.
ЗАУВАЖЕННЯ: У подальшому при голосуванні по питанням 3-9 порядку
денного право голосу мають 15 осіб.
3. Обрання Голови громадської ради при Держенергоефективності.
A.Шумейко запропонувала обрати Головою громадської ради Улиду Вадима
Юрійовича.
Г.Гелетуха зауважив, що В.Улида має значний досвід роботи, знає механізми
виконавчої влади, значний час працював в Міністерстві енергетики та вугільної
промисловості України. Наразі він очолює громадську організацію, яка
займається питаннями енергоефективності. Крім того, В.Улида очолював
громадську раду при Держенергоефективності минулого складу, тобто він має
досвід роботи та певні напрацювання. Г.Гелетуха висловив підтримку
кандидатури В.Улиди щодо його обрання Головою громадської ради.
О.Буртовий підтримав пропозицію обрання Головою громадської ради В.Улиди
та відмітив організацію роботи громадської ради минулого складу, яку очолював
B.Улида, на високому рівні.
A.Нестеренко висловив пропозицію визначитись ще щодо однієї кандидатури
для того, щоб мати альтернативний вибір.
К.Гусев заперечив щодо визначення ще однієї кандидатури та запропонував
надати слово В.Улиді.
B.Улида зазначив, що громадська рада при Держенергоефективності минулого
складу, на його погляд, була найдемократичнішою з громадських рад. Він
відмітив, що жодне з питань та пропозицій, які надходили на розгляд до
громадської ради не залишились поза увагою, а усі бажаючі взяти участь у
роботі громадської ради та спрямувати свої зусилля на розвиток
енергоефективності та енергозбереження були залучені до роботи. В.Улида
зауважив, що спільно з членами громадської ради намагався налагоджувати
професійні відносини з Держенергоефекивності, його Головою, керівниками
профільних департаментів, управлінь та відділів. Він зауважив на тому, що
представники громадської ради минулого складу були залучені, крім іншого, до
роботи у профільних робочих групах, створених при Агентстві; приймали
участь у опрацюванні усіх ключових питань, які ініціювало Агентство. Він
також зауважив, що в умовах сьогодення енергоефективність - це актуальне
питання, на яке треба звертати увагу громадськості, а також яке може бути
точкою росту української економіки. Адже це і розвиток власного виробництва, і

енергоефективних технологій, і виробництво енергоефективних матеріалів, і
термомодернізація будинків та багато іншого.
В.Улида зазначив, що у разі його обрання Головою громадської ради буде
намагатись виправдати висловлену довіру.
К.Гусев поцікавився чи є у В.Улиди бачення діяльності громадської ради.
В.Улида значив три стратегічні напрямки діяльності, на яких, на його думку,
доцільно зосередитись в найближчий час, а саме:
1. енергосерівс;
2. ринок тепла;
3. перегляд Енергетичної стратегії та врахування у ній положень Паризької
кліматичної угоди.
О.Овдієнко запропонував
громадської ради.

провести

голосування

А.Шумейко запропонувала О.Ремінську,
обрання Голови громадської ради.

щодо

обрання

Голови

як альтернативну кандидатуру для

О.Ремінська подякувала за висування її кандидатури, зазначила, що буде
намагатись
якомога
активніше
здійснювати
просування
питань
енергоефективності, енергозбереження, розвитку відновлюваних джерел енергії.
К.Гусев поцікавився якою бачить діяльність громадської ради О.Ремінська у разі
її обрання Головою громадської ради.
О.Ремінська, повідомила, що, на її думу, Голова громадської ради має об’єднати
членів громадської ради, забезпечити розгляд їх ініціатив та здійснювати
контроль за органом виконавчої влади щодо виконання рішень громадської ради.
Щодо ключових питань, які необхідно розглянути найближчим часом, то це саме
ті питання, що внесені до плану роботи громадської ради, а саме: впровадження
ЕСКО-механізму; долучення
до
роботи
над
законопроектом
"Про
енергоефективність"; створення Фонду енергоефективності та інші.
А.Шумейко надала слово представнику Держенергоефективності Ю.Льовіній.
Ю.Льовіна представилась та висловила застереження щодо кандидатури
О.Ремінської Вона зауважила, що О.Ремінська є секретарем громадської ради
при НКРЕКП, активною громадською діячкою, крім того веде активну діяльність
в Асоціації, яку представляє. Ю.Льовіна висловила побоювання, що з
урахуванням такої активності внесок О.Ремінської у роботу громадської ради
при Держенергоефективності буде значно меншим аніж внесок В.Улиди, який
може бути зосередженим саме на діяльності громадської ради при Агентстві.
0.Ремінська зазначила, що цілком контролює ситуацію. Вона зауважила, що
якби відчула свою не спроможність належним чином приділяти увагу роботі
громадської ради як її Голові, то зняла б свою кандидатуру з голосування.
Пропозиція:
1. Обрати Головою громадської ради Улиду В.Ю.
Голосували: "за" - 8, "проти" - 1, "утрималися" - 6
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2. Обрати Головою громадської ради Ремінську О.С.
Голосували: "за" - 6, "проти" - 1, "утрималися" - 8
Рішення: Обрати Головою громадської ради Улиду В.Ю.

4. Обрання секретаря громадської ради при Держенергоефективності
В.Улида запропонував обрати секретарем громадської ради А.Антоненко,
звернувши увагу присутніх, що саме він був секретарем громади минулого
складу і має досвід цієї роботи.
А.Антоненко подякував за пропозицію, але зважаючи на значну завантаженість
щодо діяльності громадської організації, яку він представляє, висловив
побоювання що не зможе належним чином виправдати покладені на нього
сподівання.
О.Овдієнко запропонував кандидатуру А.Шумейко.
A.Шумейко висловила не впевненість щодо своєї можливості вести даний
напрямок роботи, оскільки вже залучена у декількох проектах як секретар.
К.Гусев запропонував кандидатуру Н.Данилової.
Н.Данилова зауважила, що не має такого досвіду роботи, тому сподівається на
допомогу та підтримку колег.
Пропозиція: Обрати секретарем громадської ради Данилову Н.В.
Голосували: "за" - 13, "проти" - 0, "утрималися" - 2
Рішення: Обрати секретарем громадської ради Данилову Н.В.

5. Розгляд та затвердження Положення про громадську раду
Держенергоефективності
та
Регламенту
громадської
ради
Держенергоефективності.

при
при

B.Улида запропонував розглянути та затвердити Положення про громадську
раду та Регламент громадської ради при Держенергоефективнисті, проекти яких
були попередньо надані усім для ознайомлення. Він запропонував висловлювати
свої зауваження та'пропозиції.
А.Нестренко озвучив свої пропозиції до Положення, зокрема щодо доповнення
підпункт 7 пункту 4 словами "..суспільне значення у сфері енергоефективності,
енергозбереження та розвитку відновлюваної енергетики". Він також
запропонував пункт 13 доповнити функціональними повноваженнями секретаря
громадської ради, а останній абзац пункту 14 після слів "громадської ради"
додати слова "та інших членів громадської ради".
О.Ремінська запропонувала підпункт 5 пункту 5 після слів "з громадськістю"
доповнити словами "та інших нормативно-правових актів за запитом
громадської ради".
О.Буртовий запропонував доповнити Положення пунктом 19 наступного змісту
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"Питання організаційної діяльності громадської ради, що не врегульовані цим
Положенням регулюються Регламентом, що є невід’ємною частиною цього
Положення".
Пропозиція: Затвердити
Положення
про
громадську
раду при
Держенергоефективнисті з урахуванням зауважень та пропозицій, що були
висловлені у ході обговорення.
Голосували: "за" - 15, "проти" - 0, "утрималися" - 0
Рішення: Затвердити
Положення
про
громадську
раду
при
Держенергоефективнисті з урахуванням зауважень та пропозицій, що були
висловлені в процесі розгляду та обговорення.

В.Улида запропонував розглянути
Держенергоефективності.

Регламент

громадської

ради

при

A.Нестеренко висловив зауваження до пунктів 12 та 17 Регламенту. У пункті 12
він запропонував цифру "5" змінити на цифру "10", а у пункті 17 слова "за два
дні" замінити словами "за три дні".
0.Буртовий запропонував слова "календарні дні" замінити словами "робочі дні".
B.Улида зауважив, що зважаючи на досвід роботи збільшення кількості днів для
розсилання відповідного повідомлення та проекту рішення при організації
проведення чергового засідання громадської ради є недоцільним та значно
ускладнить даний процес.
Пропозиція:
1. У пункті 12:
1. слова "5 календарних днів" замінити словами "10 календарних днів"
Голосували: "за" - 4, "проти" - 4, "утрималися" - 7
2. слова "5 календарних днів" замінити словами "5 робочих днів"
Голосували: "за" - 9, "проти" - 4, "утрималися" - 2
II. У пункті 17 слова "два дні" замінити словами "три робочі дні"
Голосували: "за" - 15, "проти" - 0, "утрималися" - 0
Рішення: Затвердити Регламент громадської ради при Держенергоефективнисті
з урахуванням зауважень та пропозицій, що були висловлені в процесі розгляду
та обговорення.

6. Розгляд та затвердження Плану
Держенергоефективності на 2016 рік

роботи

громадської

ради

при

В.Улида запропонував розглянути План роботи громадської ради на 2016 рік,
висловити зауваження та пропозиції.
О. Буртовий запропонував доповнити План пунктом щодо внесення змін до
Закону України "Про енергозбереження", а також пунктом щодо розробки
механізмів стимулювання енергоефективності та енергозбереження в бюджетній
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сфері, адміністративних та житлових будівлях, на малих та середніх
підприємствах (МСП), створення механізмів державної підтримки ринку ЕСКО.
К.Гусев звернув увагу присутніх на те, що в багатьох питаннях діяльність
Агентства, а відтак і громадської ради при Держенергоефективності
перетинається з діяльністю інших органів виконавчої влади та запропонував у
Плані роботи передбачити пункт щодо проведення спільних заходів (засідань) з
громадськими радами при інших органах влади.
Пропозиція: Затвердити
План
роботи
громадської
ради
при
Держенергоефективності на 2016 рік із урахуванням зауважень та пропозицій,
що були висловлені
Голосували: "за" - 15, "проти" - 0, "утрималися" - 0
Рішення:
Затвердити
План
роботи
громадської
ради
при
Держенергоефективності на 2016 рік із урахуванням зауважень та пропозицій,
що були висловлені.
7. Створення профільних комітетів при громадській раді
В. Улида надав слово О.Ремінській.
0.Ремінська зазначила, що це її пропозиція. Зважаючи на те, що певна частина
членів громадської ради більш зосереджена на питаннях В ДЕ та альтернативних
видів палива, а інша - на питаннях енергоефективності, то саме для прийняття
більш конструктивних та виважених рішень і пропонується створити профільні
комітети при громадській раді. Вона запропонувала створити наступні комітети:
1.ВДЕ;
2. Енергозбереження та енергоефективність;
3. Енергоаудит та енергоменеджмент.
О.Буртовий зауважив, що при створенні комітетів необхідно брати до уваги
кількісний склад громадської ради. Зважаючи на те, що громадська рада при
Дреженергоефективності складається з 17 осіб створення комітетів є
недоцільним. Крім того, наразі відсутні нормативні документи, які б
регламентували їх роботу.
0.Ремінська зауважила, що в роботі комітетів можуть приймати участь не лише
члени громадської ради, але й запрошені експерти.
В.Улида запропонував до наступного засідання надати секретарю громадської
ради пропозиції щодо персональної участі кожного з членів громадської ради в
комітеті. За результати даних пропозицій на наступному засіданні продовжити
розгляд цього питання.
Пропозиція:
1. Створити при громадській раді два профільні комітети:
1.ВДЕ;
2.Енергоефективності та енергозбереження
Голосували: "за" - 1, "проти" - 14, "утрималися" - 0
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2. До наступного засідання визначитись щодо персональної участі у профільних
комітетах та їх можливих напрямків діяльності
Голосували: "за" - 10, "проти" - 4, "утрималися" - 1
Рішення: До наступного засідання визначитись щодо персональної участі у
профільних комітетах, їх можливих напрямків діяльності, надати секретарю
громадської ради відповідні пропозиції.

8. Про підтримку законопроекту № 4334 "Про внесення змін до Закону
України ’’Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва
теплової енергії з альтернативних джерел енергії".
Г.Гелетуха зазначив, що мова йде про систему тарифоутворення на теплову
енергію з альтернативних джерел енергії для двох секторів: 1. для населення в
системі централізованого теплопостачання; 2. для опалення бюджетних сфер.
Він зазначив, що наразі тариф встановлюється НКРЕКП та діє принцип
"собівартості 6%".
Проблема саме у принципі "6%", оскільки він не працює в умовах ринкової
економіки, адже він стимулює підвищення собівартості та є зовсім не вигідним
для інвестора.
Вирішення даного питання сформульоване у законопроекті, який фактично
розроблявся Держенергоефективності за участі фахівців БАУ, був внесений на
розгляд до Верховної Ради України у березні поточного року, але вже як
депутатський, розглянутий у квітні профільним комітетом ВРУ та одноголосно
підтриманий. Є сподівання, що законопроект буде розглянутий вже у вересні як
пріоритетний, оскільки була відповідна рекомендація профільного комітету ВРУ.
Наразі мова йде про підтримку даного законопроекту. Вже є листи підтримки
законопроекту від БАУ, УСПП, Пелетного союзу, Асоціації відновлюваної
енергетики, проекту МЕРП US AID.
В.Улида зазначив, що це не нові питання, вони вже обговорювались
громадськістю, але необхідна підтримка від імені громадської ради.
Пропозиція: Висловити підтримку законопроекту № 4334 "Про внесення змін
до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання виробництва
теплової енергії з альтернативних джерел енергії" шляхом направлення
відповідного листа
Голосували: "за" - 8, "проти" - 1, "утрималися" - 6
Рішення: Підготувати та направити від імені громадської ради при
Держенергоефективності лист підтримки законопроекту № 4334 "Про внесення
змін до Закону України "Про теплопостачання" щодо стимулювання
виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії".
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9. Різне.
В.Улида запропонував визначити дату, час та місце проведення наступного
засідання громадської ради.
A.Шумейко звернула увагу на необхідності обрання заступника Голови
громадської ради.
B.Улида запропонував винести дане питання на наступне засідання.
А.Шумейко запропонувала провести наступне засідання 7 жовтня.
Пропозиція: Провести наступне засідання громадської ради 7 жовтня п.р. об
11:00 .
Голосували: "за" - 12, "проти" - 1, "утрималися" - 2
Рішення: Провести наступне засідання громадської ради 7 жовтня п.р. об 11:00
у приміщенні Держенергоефективності за адресою: м.Київ, провулок Музейний,
12, кімната 301.

Голова Громадської ради
при Держенергоефективності

Секретар Громадської ради

Н. Данилова
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