
Протокол № 7 

засідання Громадської ради при Державному агентстві з 

енергоефективності та енергозбереження України 

2 березня 2016 року 11:00 м. Київ 
пров. Музейний, 12, каб. 502 

Порядок денний 

1. Про законодавче забезпечення створення конкурентного ринку 
теплової енергії (доповідач - Г. Гелетуха) 

2. Щодо' необхідності перегляду Енергетичної стратегії України в 
рамках виконання положень Паризької Кліматичної Угоди та щодо організації 
та проведення спільного засідання громадських рад при 
Держенергоефективності, Міненерговугіллі та Мінприроди (доповідач -
В. Улида) 

3. Щодо організації та проведення круглого столу стосовно 
стимулювання використання побутових відходів для виробництва енергії 
(доповідач - В. Улида) 

4. Різне: 
-Обговорення кандидатур з числа членів Громадської ради, які очолять 

робочі підкомітети щодо розвитку відновлюваної енергетики та 
енергоефективності. 

- Створення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для 
формування нового складу Громадської ради. 

- Інше. 

Присутні члени Громадської ради: 

1. Улида 
Вадим Юрійович 

Всеукраїнська громадська організація "Вища рада 
енергоаудиторів та енергоменеджерів України" 

2. Буртовий 
Олександр Іванович 

Всеукраїнська громадська організація "Асоціація 
правників України" 

3. Гелетуха 
Георгій Георгійович Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України" 

4. Коваленко 
Вікторія Анатоліївна 

Громадська організація "Асоціація енергетичних 
аудиторів в житлово-комунальному господарстві" 

5. Конеченков 
Андрій Євгенович Українська вітроенергетична асоціація 

6. Козачук 
Олег Іванович Асоціація з енергоефективності та енергозбереження 

7. Гаразд 
Володимир Степанович Асоціація "Енергоефективні міста України" 

8. Шумейко 
Анна Володимирівна Національний екологічний центр України 
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Запрошені: 

2. Євтушенко 
Людмила Вікторівна 

головний спеціаліст Управління комунікації та зв'язків 
з громадськістю Держенергоефективності 

<-> Ставчук 
Ірина Іванівна 

експерт з питань зі зміни клімату Національного 
екологічного центру України 

4. Рокитько Костянтин Голова ГО "Центр Прометей" 

Кворум є. 

В. Улида привітав присутніх на засіданні членів Громадської ради, а також 
запрошених представників інститутів громадянського суспільства та 
представників Держенергоефективності. 

Узгодження порядку денного. 

В. Улида ознайомив присутніх із проектом порядку денного, а саме: 

1. Про законодавче забезпечення створення конкурентного ринку теплової 
енергії (доповідач - Г. Гелетуха) 

2. Щодо необхідності перегляду Енергетичної стратегії України в рамках 
виконання положень Паризької Кліматичної Угоди та щодо організації та 
проведення спільного засідання громадських при Держенергоефективності, 
Міненерговугіллі та Мінприроди (доповідач - В. Улида) 

3. Щодо організації та проведення круглого столу стосовно стимулювання 
використання побутових відходів для виробництва енергії (доповідач -
В. Улида) 

4. Різне: 
- Обговорення кандидатур з числа членів Громадської ради, які очолять 

робочі підкомітети щодо розвитку відновлюваної енергетики та 
енергоефективності. 

- Створення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів для „ 
формування нового складу Громадської ради. 

- Інше. 

Він запропонував членам Громадської ради висловити пропозиції та зауваження 
до проекту порядку денного. 

У членів Громадської ради не виникло зауважень та пропозицій до проекту 
порядку денного. 

Вирішили: Підтримати запропонований порядок денний 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 
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1. Про законодавче забезпечення створення конкурентного ринку теплової 
енергії (доповідач - Г. Гелетуха) 

Слухали: Г.Гелетуха представив досвід функціонування конкурентних ринків 
теплової енергії в країнах ЄС. Він ознайомив присутніх з проблемами ринку 
теплової енергії в Україні; загальною характеристикою сектору 
централізованого теплопостачання в Європі; структурою генерації теплової 
енергії в секторі централізованого теплопостачання ЄС; базовими моделями 
ринку централізованого теплопостачання; схемами "доступу третьої сторони" 
при моделі ринку централізованого теплопостачання "єдиний продавець"; 
існуючими формами власності на об'єкти комунальної теплоенергетики; 
підходами до встановлення тарифів на тепло та озвучив висновки і пропозиції, 
які підготувала на основі здійсненого аналізу Біоенергетична асоціація України 
щодо необхідності внесення змін до чинного законодавства з метою створення в 
Україні конкурентного ринку теплової енергії. 

Презентаційні матеріали Г. Гелетухи викладені у Додатку 1 до Протоколу. 

В. Улида подякував за змістовну доповідь. Він зазначив, що формування нового 
ринку - це цікава та амбітна ідея, для реалізації якої необхідно провести 
ґрунтовну роботу щодо внесення змін до законодавства шляхом внесення змін 
до чинних нормативно-правових актів чи розроблення та прийняття нових, 
зокрема, відповідного закону. 

Г. Гелетуха зазначив, що питання створення конкурентного ринку теплової 
енергії обговорювалось також і на відкритому засіданні Біоенергетичної 
асоціації України, де були присутні, крім інших, народний депутат України, 
Перший заступник Голови Комітету Верховної Ради України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки О. Домбровський 
та Голова Держенергоефективності С. Савчук і отримало підтримку з боку 
Агентства. 

Так, Агентством вже створено Робочу групу з розробки пропозицій щодо 
розвитку конкурентного середовища у сфері виробництва теплової енергії 
(відокремлення видів діяльності з виробництва, транспортування та постачання 
теплової енергії), яка розпочала свою діяльність. 

А. Конеченков запропонував взяти за основу європейський досвід та працювати 
над відповідним законом, але до його прийняття (на перехідний період), внести 
зміни до чинних нормативно-правових актів. Він також зазначив, що на 
сьогоднішній день існує суттєва проблема приєднання виробників тепла до 
мереж. 

Вирішили: 

1. Підтримати концепцію реформування системи теплопостачання з 
метою створення конкурентного ринку теплової енергії; 

2. Рекомендувати робочій групі, що створена при 
Держенергоефективності з цього питання: 

а) розглянути можливість внесення змін до чинних нормативно-

3 



правових актів або розроблення та прийняття відповідного 
закону щодо запровадження конкурентного ринку теплової 
енергії; 

b) вивчити можливість створення єдиної прозорої електронної 
платформи закупівлі тепла у виробників для потреб 
централізованого теплопостачання; 

c) підготувати пропозиції щодо законодавчого забезпечення рівних 
та недискримінаційних умов доступу виробників тепла до 
мереж централізованого теплопостачання. 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 

2. Щодо необхідності перегляду Енергетичної стратегії України в рамках 
виконання положень Паризької Кліматичної Угоди та щодо організації та 
проведення спільного засідання громадських при Держенергоефективності, 
Міненерговугіллі та Мінприроди (доповідач - В. Улида). 

Слухали: В. Улида зауважив, що на сьогоднішній день в Україні, нажаль, як 
така, відсутня Енергетична стратегія. її відсутність не дозволяє говорити про 
перспективи розвитку галузі. 

Окремо треба звернути увагу на зосередженості розвинених країн світу, 
зокрема європейських, на розвитку відновлюваної енергетики. Так, у минулому 
році у Парижі відбулась Кліматична конференція, на якій були прийняті 
перспективи розвитку світової економіки у найближчому сторіччі. 

Не враховувати зазначені тенденції в умовах сьогодення є неприпустимим та 
недалекоглядним. Завдання Громадської ради - привернути увагу до 
необхідності перегляду Енергетичної стратегії та аргументовано довести 
важливість врахування положень Паризької Кліматичної Угоди для України. 

З огляду на зазначене виникла пропозиція щодо проведення спільного засідання 
з громадськими радами при Міненерговугіллі та Мінприроди, для розгляду на 
яке винести питання перегляду Енергетичної стратегії. Для реалізації даної 
пропозиції та спрощення організації і проведення спільного засідання В. Улида 
запропонував окремо провести засідання з Громадською радою при 
Міненерговугіллі та окремо з Громадською радою при Мінприроди. 

Він також відмітив, у разі позитивних результатів цих засідань до обговорення 
даного питання доцільно також долучити Громадську раду при НКРЕКП теж 
організувавши та провівши спільне засідання. 

У разі зацікавленості громадських рад також можливим є проведення спільного 
чотиристороннього засідання (громадські ради при Держенергоефективності, 
Міненерговугіллі, Мінприроди та НКРЕКП). 

А. Шумейко та І. Ставчук зазначили, що Національним екологічним центром 
вже підготовлено певні пропозиції щодо внесення змін до Енергетичної 
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стратегії. 

Вирішили: 

1. Підтримати пропозицію щодо проведення спільних засідань; 

2. А. Шумейко підготувати листи-пропозиції на адреси громадських 
рад при Міненерговугіллі та при Мінприроди щодо проведення спільних 
засідань; 

3. Підготувати та винести на наступне засідання Громадської ради 
питання щодо врахування положень Паризької Кліматичної угоди в 
Енергетичній стратегії (доповідачі: А. Шумейко, Г. Гелетуха). 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 

3. Щодо організації та проведення круглого столу стосовно стимулювання 
використання побутових відходів для виробництва енергії (доповідач -
В. Улида). 

Слухали: В. Улида зазначив, що на даний час в Україні існує суттєва проблема 
з утилізацією побутових відходів, які можуть бути значним джерелом для 
виробництва енергії. Він навів приклад скандинавських країн, в яких широко 
використовуються ТЕС, що спалюють побутові відходи, виробляють біодизель, 
заправляють муніципальний транспорт тощо. В цих країнах мова йде вже про 
імпорт сміття в той час, як Україна потребує вирішення проблеми сміттєзвалищ, 
а також потребує додаткові джерела енергії. 

В. Улида надав слово К. Рокитько, який зауважив, що сучасними технологіями 
спалювання побутових відходів та очищення димових газів володіють іноземні 
(як правило, західні) компанії, відтак доступ України до технологій є вкрай 
обмеженим. Численні переговори із західними компаніями, які володіють 
такими технологіями (Foster Wheeler, CNIM, Martin GmbH та ін.) показали, що 
провідні західні корпорації не готові серйозно розцінювати український 
енергетичний сектор для реалізації подібних проектів. Проте в Україні є усі 
можливості для побудови "під ключ" ТЕЦ, на яких в якості палива 
використовуватимуться побутові відходи. Проте, відсутність єдиної державної 
політики в сфері поводження з побутовими відходами стає на заваді реалізації 
даних проектів в Україні. 

В. Улида зазначив, що на сьогоднішній день в Україні відсутнє законодавче 
забезпечення та державна підтримка використання побутових відходів для 
виробництва енергії. 

В. Гаразд навів приклад поводження з побутовими відходами у Польщі та для 
більш детального вивчення порушеного питання запропонував зробити огляд 
(аналіз) ринку використання побутових відходів для виробництва енергії в 
Україні та Європі. 
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В. Улида запропонував К. Рокитько організувати та провести круглий стіл, 
присвячений даному питанню, із залученням до участі у ньому представників 
усіх зацікавлених сторін. Г. Гелетуха зауважив на доцільності залучення 
Української асоціації відновлюваної енергетики до вирішення даного питання 
та повідомив, що Громадська рада прийме участь у такому заході. 

Вирішили: 

Підтримати пропозицію проведення круглого столу, присвяченому 
питанню використання побутових відходів для виробництва енергії 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 

4. Різне. 

4.1. Обговорення кандидатур з числа членів Громадської ради, які очолять 
робочі підкомітети щодо розвитку відновлюваної енергетики та 
енергоефективності. 
Слухали: В. Улида нагадав присутнім, що на минулому засіданні Громадської 
ради були створені дві робочі підгрупи (підкомітети) за напрямками: щодо 
розвитку відновлюваної енергетики та щодо енергоефективності. Він також 
нагадав, що було прийнято рішення подумати над кандидатурами, які очолять 
створені підкомітети та розглянути їх на наступному засіданні. 

В. Улида запропонував присутнім висловитись з даного питання. 

В. Улида запропонував Г. Гелетусі очолити підкомітет щодо розвитку 
відновлюваної енергетики, а В. Гаразду - підкомітет щодо енергоефективності. 
Г. Гелетуха погодився з пропозицією. 

В. Гаразд подякував за пропозицію, але зауважив, що оскільки він, крім іншого, 
є мером м. Долина (Івано-Франківська обл.), то якісно виконувати покладені на 
нього завдання буде досить складно за рахунок територіальної віддаленості від 
Києва. 

В. Улида запропонував А. Шумейко очолити підкомітет щодо 
енергоефективності. А. Шумейко погодилась із пропозицією. 

Вирішили: 

1. Г. Гелетуха - голова підкомітету з розвитку відновлюваної 
енергетики; 

2. А. Шумейко - голова підкомітету з енергоефективності. 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 



4.2. Створення ініціативної робочої групи з підготовки установчих зборів 
для формування нового складу Громадської ради. 

Слухали: В. Улида нагадав присутнім, що відповідно до чинного законодавства 
строк повноважень складу громадської ради - два роки. Також було зазначено, 
що у разі якщо про органі влади утворена Громадська рада, то не пізніше ніж за 
60 календарних днів до закінчення її повноважень Громадська рада утворює 
ініціативну робочу групу з підготовки установчих зборів для формування 
нового складу ради. 

Він зауважив, що Громадська рада була утворена у липня 2014 року, таким 
чином, сьогодні вже можна говорити про необхідність створення ініціативної 
групи щодо підготовки установчих зборів для формування нового складу ради. 

В. Улида нагадав, що до складу такої ініціативної групи входять представники 
інститутів громадянського суспільства, в тому числі ті, які є членами діючої 
Громадської ради, та представники Держенергоефективності. Ініціативна група 
буде здійснювати попередній розгляд документів, що надходитимуть від 
бажаючих взяти участь у формуванні нового складу ради; проводити відповідні 
засідання; готувати та проводити установчі збори. Також В. Улида нагадав 
присутнім, що у разі їх бажання продовжити роботу в Громадській раді, їм 
також треба буде подати всі необхідні документи та взяти участь в установчих 
зборах. 

В. Улида запропонував створити ініціативну групу та включити до неї: 
1. Гелетуху Г.Г. (Біоенергетична асоціація України); 
2. Буртового О.І. (ВГО "Асоціація правників України"); 
3. Конеченкова А.Є. (Українська вітроенергетична асоціація); 
4. Шумейко A.B. (Національний екологічний центр України); 
5. Євтушенко Л.В. (Держенергоефективності). 

Вирішили: 

Створити ініціативну групу щодо підготовки установчих зборів для 
формування нового складу Громадської ради при Держенергоефективності та 
включити до неї: 

1. Гелетуху Г.Г. (Біоенергетична асоціація України); 
2. Буртового О.І. (ВГО "Асоціація правників України"); 
3. Конеченкова А.Є. (Українська вітроенергетична асоціація); 
4. Шумейко A.B. (Національний екологічний центр України); 
5. Євтушенко Л.В. (Держенергоефективності). 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 



4.3. Інше. 

Слухали: В. Улида звернувся до присутніх з проханням висловитись щодо дати 
проведення наступного засідання Громадської ради. 

Узгодивши робочі графіки члени Громадської ради визначили датою проведення 
наступного засідання 8 квітня 2016 року. 

Вирішили: 

Провести наступне засідання Громадської ради 8 квітня 2016 року. 

Голосували: 

"за" - 8, "проти" - 0, "утрималися" - 0. 

Голова Громадської ради 
при Держенергоефективності В. Улида 

Секретар засідання Громадської ради 
при Держенергоефективності 02.03.2016 Л. Євтушенко 
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