Протокол № 2
засідання громадської ради при Державному агентстві з
енергоефективності та енергозбереження України

7 жовтня 2016 року

11:00

м. Київ
пров. Музейний, 12, каб. 301

Проект порядку денний
1. Затвердження порядку денного.
2. Обрання
заступника
(-ів)
Голови
громадської
ради
при
Держенергоефективності.
3. Створення профільних комітетів при громадській раді. Визначення щодо
персональної участі у профільних комітетах та їх можливих напрямків
діяльності.
4. Формування Плану роботи громадської ради на 2017 рік.
5. Перспективи створення в Україні конкурентного ринку теплової енергії
(доповідач - Г елетуха Г.Г.).
6. Різне.
Присутні члени Громадської ради:
1.
2.
3.
4.
5.

6.

Гелетуха
Георгій Георгійович
Годік
Вікторія Олексіївна
Гусев
Костянтин Олександрович
Данилова
Ніколь Вікторівна
Мороз
Володимир Васильович

Овдієнко
Олександр Вікторович
7. Тесленко
Олександр Іванович
8. Улида
Вадим Юрійович
9. Фріц
Богдан Юрійович
10. Шумейко
Анна Володимирівна
11. Яловий
Денис Сергійович

Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України"
ГО "Енергія комфорту"
ГО "Народна Україна"
Асоціація "Український Пелетний Союз"
ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих
комунікацій у сфері охорони навколишнього природного
середовища" (ГО ЕКОЛОГІЯ)
Громадська спілка "Асоціація інженерів енергетиків
України"
ГО "Фонд розвитку конкуренції"
Всеукраїнська громадська організація "Вища рада
енергоаудиторів та енергоменеджерів України"
Духовне управління християн віри євангельської
"Українська місіонерська церква"
Національний екологічний центр України
ГО "Спілка кризис-менеджерів України"
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Запрошені:
1.

Євтушенко
Людмила Вікторівна

головний спеціаліст Управління комунікації та зв’язків з
громадськістю Держенергоефективності

Кворум є.
Засідання громадської ради при Держенергоефективності відкрила секретар
громадської ради Н. Данилова.
1. Узгодження порядку денного.
Н. Данилова ознайомила присутніх із проектом порядку денного
запропонувала членам громадської ради висловити свої пропозиції
зауваження до нього.

та
та

Присутні члени громадської ради запропонували змінити порядок розгляду
питань у запропонованому порядку денному, а саме розпочати роботу засідання
з розгляду питання "Створення профільних комітетів при громадській раді.
Визначення щодо персональної участі у профільних комітетах та їх можливих
напрямків діяльності". Усі інші питання розглядати у запропонованому порядку.
Пропозиція: Змінити порядок розгляду питань та затвердити порядок денний
Голосували: "за" -11, "проти" - 0, "утрималися" - 0.
Рішення: Затвердити порядок денний у наступній редакції:
1. Затвердження порядку денного.
2. Створення профільних комітетів при громадській раді. Визначення щодо
персональної участі у профільних комітетах та їх можливих напрямків
діяльності.
3. Обрання
заступника
(-ів)
Голови
громадської
ради
при
Держенергоефективності.
4. Формування Плану роботи громадської ради на 2017 рік.
5. Перспективи створення в Україні конкурентного ринку теплової енергії
(доповідач - Г елетуха Г.Г.).
6. Різне.
2. Створення профільних комітетів при громадській раді. Визначення щодо
персональної участі у профільних комітетах та їх можливих напрямків
діяльності.
Н. Данилова нагадала присутнім, що на минулому засіданні громадської ради
було прийнято рішення стосовно продовження розгляду даного питання на
черговому засіданні, та запропонувала присутнім висловитись щодо доцільності
створення профільних комітетів при громадській раді, їх можливих напрямків
діяльності та персональної участі членів громадської ради у комітетах.
У ході дискусії присутні члени громадської ради погодились із доцільністю
створення профільних комітетів та запропонували такі комітети:
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- "Відновлювана енергетика";
- "Енергоефективність та енергозбереження".
Присутні визначили, що на своїх засіданнях комітети будуть здійснювати
попередній розгляд питань, які відносяться до напрямку їх діяльності, та
виносити відповідне рішення на загальний розгляд громадської ради.
В. Улида запропонував членам громадської ради визначитись щодо персональної
участі у комітетах та надати відповідну інформацію головам комітетів.
Пропозиція:
2.1.
Створити
профільні
комітети
"Енергоефективність
енергозбереження" і "Відновлювана енергетика".
Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" - 0.
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2.2. Членам громадської ради визначитись щодо персональної участі у
комітетах та надати відповідну інформацію головам комітетів.
Голосували: "за" - 10, "проти" - 1, "утримались" - 0.
Рішення:
2.1. Створити профільні комітети:
-"Відновлювана енергетика";
-"Енергоефективність та енергозбереження".
2.2. Членам громадської ради визначитись щодо персональної участі у
комітетах та надати відповідну інформацію головам комітетів.
3.
Обрання
заступника
Держенергоефективності.

(-ів)

Голови

громадської

ради

при

В. Улида запропонував присутнім обрати двох заступників Голови громадської
ради, які одночасно будуть головами новостворених профільних комітетів та
запропонував висловлювати свої пропозиції та зауваження з даного питання.
Присутні погодились із пропозицією В. Улиди та поцікавились чи має він
пропозиції по відповідним кандидатурам.
В. Улида висловив пропозицію обрати Г. Гелетуху заступником Голови
громадської ради - головою профільного комітету "Відновлювана енергетика".
Він зауважив, що саме напрямок відновлюваної енергетики є пріоритетним у
діяльності Г. Гелетухи.
Щодо кандидатури другого заступника Голови громадської ради - голови
комітету "Енергоефективність та енергозбереження" В. Улида запропонував
висловлюватись присутнім членам громадської ради.
О. Овдієнко
та
В. Годік
висловили
"Енергоефективність та енергозбереження".

бажання

очолити

комітет

В. Улида запропонував О. Овдієнку та В. Годік коротко розповісти про свою
діяльність у сфері енергоефективності.
О. Овдієнко та В. Годік розповіли про свій досвід та напрацювання у сфері
енергоефективності.
З

Пропозиція:
3.1. Обрати двох заступників Голови громадської ради, які одночасно будуть
головами новостворених профільних комітетів.
Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" - 0.
3.2. Обрати Г. Гелетуху заступником Голови громадської ради профільного комітету "Відновлювана енергетика".
Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утримались" - 0.

головою

3.3. Обрати О. Овдієнка заступником Голови громадської ради - головою
профільного комітету "Енергоефективність та енергозбереження".
Голосували: "за" - 7, "проти" - 3, "утримались" - 1.
3.4. Обрати В. Годік заступником Голови громадської ради
профільного комітету "Енергоефективність та енергозбереження".
Голосували: "за" - 3, "проти" - 8, "утримались" - 0.

-

головою

Рішення:
3.1. Обрати двох заступників Голови громадської ради, які одночасно будуть
головами новостворених профільних комітетів.
3.2. Обрати Г. Гелетуху заступником Голови громадської ради профільного комітету "Відновлювана енергетика".

головою

3.3. Обрати О. Овдієнка заступником Голови громадської ради - головою
профільного комітету "Енергоефективність та енергозбереження".
4. Формування Плану роботи громадської ради на 2017 рік.
В.Улида запропонував переглянути План роботи громадської ради на 2016 рік,
визначити питання, які потребують обов’язкового розгляду у поточному році та
питання, розгляд яких доцільно перенести на 2017 рік, зважаючи на актуальність
питання та часовий проміжок, що залишився до кінця поточного року.
А. Шумейко зауважила на актуальності питань щодо створення Фонду
енергоефективності; розробки механізмів стимулювання енергоефективності та
енергозбереження в бюджетній сфері, адміністративних та житлових будівлях,
на малих та середніх підприємствах (МСП), створення механізмів державної
підтримки ринку ЕСКО.
О. Овдієнко звернув увагу, що актуальними також є питання щодо Концепції
системи
державної
акредитації
постачальників
енергетичних
послуг/енергетичного аудиту та Концепції створення Національного реєстру
фахівців з енергоаудиту та енергоменеджменту. Він зауважив, що зазначені
питання доцільно розглядати одночасно.
Також, присутні члени громадської ради запропонували перенести на розгляд у
2017 році ряд питань, зокрема щодо адаптації українського законодавства для
виконання положень Паризької Кліматичної Угоди; залучення громадськості до
розробки Енергетичної стратегії до 2035 року; долучення до роботи стосовно
розробки законопроекту "Про енергоефективність".
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Пропозиція: Переглянути План роботи громадської ради на 2016 рік, визначити
питання, які потребують обов’язкового розгляду у поточному році та питання,
розгляд яких доцільно перенести на 2017 рік.
Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утрималися" - 0
Рішення: Внести зміни до Плану роботи громадської ради на 2016 рік із
урахуванням зауважень та пропозицій, що були висловлені.

5. Перспективи створення в Україні конкурентного ринку теплової енергії.
В.Улида надав слово Г. Гелетусі для презентації перспектив створення в Україні
конкурентного ринку теплової енергії.
Г. Гелетуха ознайомив присутніх з існуючими проблемами ринку теплової
енергії в Україні, а саме відсутністю передумов для конкуренції у сфері
теплопостачання; відсутністю стимулів для підвищення ефективності
виробництва теплової енергії, існуванням бар’єрів для доступу до тепломереж
незалежних виробників; відсутністю/недостатністю інвестицій, як наслідок
недосконалості існуючих механізмів тарифоутворення.
Він представив модель конкурентного ринку теплової енергії, що пропонується
та зауважив на необхідності реформи в житлово-комунальному господарстві. Він
також проінформував присутніх про те, що таке конкурентний ринок тепла та
його відмінність від існуючої ситуації в теплопостачанні; представив
порівняльну характеристику використання біомаси для виробництва енергії у
Литві та в Україні; ознайомив з моделлю "єдиного покупця" конкурентного
ринку теплової енергії та представив
порівняльну характеристику
запропонованої моделі ринку теплової енергії в Україні з існуючою нині
практикою.
Презентаційні матеріали Г. Гелетухи викладені у Додатку 1 до Протоколу.
В. Улида подякував за змістовну доповідь.
Г. Гелетуха також додав, що в Агентстві з початку поточного року створено
Робочу групу, яка працює над цим питанням, а у серпні над концепцією такого
ринку почала працювати група консультантів за підтримки проекту МЕРП
US AID.
Пропозиція: Підтримати створення конкурентного ринку теплової енергії в
Україні та звернутись з відповідним листом до Прем’єр-міністра України.
Голосували: "за" - 11, "проти" - 0, "утрималися" - 0
Рішення: Підтримати створення конкурентного ринку теплової енергії в
Україні. Підготувати на ім'я Прем’єр-міністра України В. Гройсмана листзвернення щодо підтримки створення конкурентного ринку теплової енергії в
Україні
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6. Різне.
В.Улида запропонував визначити дату, час та місце проведення наступного
засідання громадської ради, а саме провести чергове засідання громадської ради
18 листопада п.р. об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності.
Пропозиція: Провести наступне засідання громадської ради 18 листопада п.р.
об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності.
Голосували: "за" - 10, "проти" - 0, "утрималися" - 1
Рішення: Провести наступне засідання громадської ради 18 листопада п.р.
об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності за адресою: м. Київ, провулок
Музейний, 12, кімната 301.

Голова Громадської ради
при Держенергоефективності

підпис

В. Улида

Секретар Громадської ради

підпис

Н. Данилова
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