•Протокол № 6
засідання Громадської ради при Державному агентстві з
енергоефективності та енергозбереження України

25 грудня 2015 року

10:00

м. Київ
пров. Музейний, 12, каб. 502

Порядок денний
1. Розгляд та затвердження звіту про роботу Громадської ради при
Держенергоефективності за 2015 рік.
2. Розгляд та затвердження плану роботи Громадської ради при
Держенергоефективності на 2016 рік.
3. Різне:
- Розгляд питання створення робочих груп (підкомітетів) щодо
розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності з числа
членів Громадської ради.
Присутні члени Громадської ради:
1.

Улида
Вадим Юрійович

2.

Буртовий
Олександр Іванович
Гелетуха
Георгій Георгійович
Коваленко
Вікторія Анатоліївна

4.

5.
6.
7.

Конеченков
Андрій Євгенович
Козачук
Олег Іванович
Сербій
Віталій Костянтинович

Всеукраїнська громадська організація "Вища
рада енергоаудиторів та енергоменеджерів
України"
Всеукраїнська громадська організація
"Асоціація правників України"
Громадська спілка "Біоенергетична асоціація
України"
Громадська організація "Асоціація енергетичних
аудиторів в житлово-комунальному
господарстві"
Українська вітроенергетична асоціація
Асоціація з енергоефективності та
енергозбереження
Міжнародна громадська організація
"Український Міжнародний Інститут
Агропромислового Інжинірингу"

Запрошені:
1.
2.

3.

Савчук
Сергій Дмитрович
Євтушенко
Людмила Вікторівна
Тюрдьо
Оксана Іванівна

'
Голова Держенергоефективності
головний спеціаліст Управління комунікації та
зв'язків з громадськістю
Держенергоефективності
головний спеціаліст Управління комунікації та
зв'язків з громадськістю
Держенергоефективності

4.
5.

Єрмакова Анастасія
(за дорученням Антоненко А.О.)
Желєзний Андрій
(за дорученням Шумейко А.В.)

ГО "ДІКСІ ГРУП"
Національний екологічний центр України

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. Розгляд та затвердження звіту про
Держенергоефективності за 2015 рік.

роботу

2. Розгляд та затвердження плану роботи
Держенергоефективності на 2016 рік.

Громадської
Громадської

ради

при

ради

при

3. Різне:
- Розгляд питання створення робочих підгруп (підкомітетів) щодо
розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності з числа членів
Громадської ради.
Він запропонував членам Громадської ради висловити пропозиції та зауваження
до проекту порядку денного.
Г. Гелетуха запропонував підтримати даний порядок денний.
Вирішили: Підтримати запропонований порядок денний
Голосували:
"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

1. Розгляд та затвердження звіту про роботу Громадської ради при
Держенергоефективності за 2015 рік.
Слухали: В. Улида нагадав присутнім, що звіт про роботу Громадської ради за
2015 рік був підготовлений та завчасно наданий усім членам Громадської ради
для ознайомлення та звернувся з пропозицією розпочати обговорення.
О. Буртовий зазначив, що зауважень до звіту не має, але є уточнення до пунктів
8 та 9 таблиці. Він запропонував розширити зміст виконання даних пунктів
інформацією про стан розробки та затвердження підзаконних актів на
виконання Законів України "Про внесення змін до Бюджетного кодексу України
(щодо впровадження енергоефективних заходів у бюджетних установах)" та
"Про особливості здійснення закупівель енергосервісу". Відповідну інформацію
О. Буртовий готовий надати для включення у звіт.
В. Улида погодився із вказаною пропозицією та зазначив, що робочою групою

вже розроблений примірний договір енергосервісу, а ці нормативно-правові
акти є ключовими.
B. Улида запропонував пункти щодо «теплих кредитів» доповнити інформацією
щодо кількості таких кредитів.
C. Савчук повідомив, що загальна сума освоєних коштів, на яку у 2015 році
було видано кредитів склала 1 млрд 300 млн грн.
B. Улида зазначив, що аналогів такої програми в Україні не було.
A. Желєзний поцікавився сумою, яка була виділена з держбюджету у 2015 році
на компенсацію тіла кредитів.
C. Савчук повідомив, що було виділено 345 млн грн. на компенсацію, але
фактично буде компенсовано близько 250 млн грн., оскільки кредитування
ОСББ не відбулось таким швидкими темпами, як передбачалось.
Проте кредитування ОСББ на сьогоднішній день набирає обертів, і, наразі,
спостерігається стабільна динаміка щомісячного приросту таких кредитів на
20%. Навіть представник Світового банку Гжегош Гайда відмітив, що на даний
час Україна по темпам освоєння коштів ОСББ випереджає у 2 рази Польщу у
порівнянні із аналогічним періодом, коли в цій країні започатковувалась подібна
програма. За перший рік роботи аналогічної програми у Польщі було освоєно
коштів у 2 рази менше.
B. Улида відмітив, що це типова ситуація коли люди є досить інертними і у них
немає довіри до банків та слова «кредити». Необхідно їм пояснювати та
доносити відповідну інформацію. Щодо того, що Україна у 2 рази випередили
Польщу, то це очевидно, адже зважаючи на ту енергію, з якою
Держенергоефективності не зважаючи на критику здійснює популяризацію
програми всі знають про «теплі кредити».
C. Савчук доповів Громадській раді, що Агентство не лише популяризувало, але
й не маючи жодного адміністративного важелю впливу в умовах децентралізації
по відношенню до органів місцевого самоврядування змогло об'єднати місцеві
громади навколо наших програм. На сьогоднішній день вже не тільки
Львівщина відшкодовує відсотки за кредитами, хоча вона була першою. Крім
25 меморандумів про співпрацю з органами місцевого самоврядування, вже
прийнято 80 регіональних програм, в рамках меморандумів, по відшкодуванню
відсоткової ставки за кредитами та готується 100 муніципальних програм, у
яких, крім іншого, передбачатиметься і відшкодування для ОСББ.
В. Улида запропонував доповнити пункти щодо «теплих кредитів» конкретними
цифрами, оскільки вони дійсно є показовими.
Вирішили: 3 урахуванням доповнень затвердити звіт про роботу Громадської
ради при Держенергоефективності за 2015 рік.
Голосували:
"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

2. Розгляд та затвердження плану
Держенергоефективності на 2016 рік.

роботи

Громадської

ради

при

Слухали: В. Улида повідомив присутніх, що за пропозиціями членів
Громадської ради було підготовлено проект плану роботи на 2016 рік, який
також попередньо надавався на розгляд та запропонував його до обговорення.
Г. Гелетуха запропонував у пункті 5 вилучити слова «з ВДЕ», оскільки це є не
коректно. Адже конкурентний ринок для всього тепла, а не тільки з ВДЄ.
B. Улида підтримав дану пропозицію та запропонував пункт 7 після слова
«теплової» доповнити словами «та електричної». Він зазначив, що на даний час
в Україні існує суттєва проблема з побутовими відходами, які можуть бути
значним джерелом енергобалансу. В. Улида навів приклад скандинавських країн
в яких широко використовуються ТЕС, що спалюють побутові відходи,
виробляють біодизель, заправляють муніципальний транспорт, тобто це є цілий
сектор, який в Україні ще зовсім не освоєний.
A. Желєзний поцікавився чи є у Агентстві певні напрацювання щодо
стимулювання використання побутових відходів для виробництва енергії.
C. Савчук зазначив, що такі напрацювання є і дане питання координує
Коваленко Дмитро Віталійович - директор Департаменту відновлюваної
енергетики та альтернативних видів палива. Наразі Агентство спільно з
народними депутатами України доопрацьовує законопроект з цього питання.
Г. Гелетуха зауважив, що наразі існує декілька редакцій законопроектів.
B. Улида запропонував Громадській раді спільно з Агентством провести
круглий стіл, на якому зібрати всіх учасників даного процесу, об'єднатися та
виробити спільні пропозиції з урахуванням того законопроекту, що вже існує.
Г. Гелетуха зауважив, що в проекті плану роботи відсутній пункт щодо нової
Кліматичної Угоди Паризької, в якій є досить серйозні перспективи.
В. Улида підтримав дану пропозицію та попросив Г. Гелетуху сформулювати
відповідний пункт плану.
Г. Гелетуха відмітив, що у разі підписання та ратифікації Україною даної Угоди
необхідно буде здійснювати перегляд Енергетичної стратегії України, фактично
відмовлятись від вугілля, збільшувати долю відновлюваної енергетики, різко
підвищувати енергоефективність.
Було запропоновано внести до проекту плану пункт наступного змісту
«Адаптація українського законодавства для виконання положень Паризької
Кліматичної Угоди»
В.Улида запропонував провести спільне засідання з громадськими радами при
Міненрговугілля та Мінприроди, оскільки питання Енергетичної стратегії
України є досить болючим. Не зважаючи на те, що вона повинна була бути
розроблена ще у 2014 році на кінець 2015 року стратегії немає.
А. Желєзний акцентував увагу на тому, що дане питання необхідно виносити на
обговорення громадських рад при Міненерговугілля та Мінприроди для
досягнення
розуміння,
що
стратегії
економічного,
екологічного
та

енергетичного зростання повинні базуватись на двох принципах: 1. дерегуляція
економіки та 2. підвищення енергоефективності та росту ВДЕ.
B. Улида запропонував
підготувати від імені Громадської ради при
Держенергоефективності листа громадським радам при Міненерговугіллі та
Мінприроди з пропозицією провести спільне засідання у зв'язку з прийняттям
Паризької Кліматичної Угоди та зобов'язання врахування низько вуглецевої
стратегії розвитку.
C. Савчук зауважив, що Мінприроди дійсно відіграє у цьому процесі важливу
роль з точки зору необхідності зменшення С 0 2 викидів, але всі заходи, які ч
будуть направлені на дане зменшення - це компетенція виключно
Держенергозбереження.
О. Буртовий запропонував доповнити проект плану пунктом що стосується
енергосервісу, ринку ЕСКО і, безпосередньо, закону про енергоефективність.
В. Улида запропонував з цього питання провести круглий стіл, на який
запросити не лише членів Громадської ради, але й представників інших
інститутів громадянського суспільства та компаній. Це є ключовий механізм,
його треба популяризувати. Необхідно підготувати платформу для обговорення.
О. Буртовий запросив членів Громадської ради прийняти участь у круглих
столах та інших тематичних заходах, які організовує Асоціація правників
України для молоді.
Г. Гелетуха зробив зауваження до формулювань пунктів 14 та 15 проекту плану.
В. Улида запропонував об'єднати ці пункти, оскільки мова йде про підтримку
виробників тепла.
Г. Гелетуха відмітив, що на сьогоднішній день існує загальна тенденція
зобов'язати всіх гравців рику сплачувати мито, а потім надавати їм певні пільги
та преференції у вигляді тарифу, компенсації відсоткової ставки тощо. Чи буде
Громадська рада виходити з пропозицією перегляду даної тенденції?
О. Буртовий зауважив що це є безперспективно.
A. Желєзний звернув увагу присутніх на те, що в даному випадку
Держенергоефективності лише один із залучених органів виконавчої влади.
Також необхідно враховувати позиції й органів виконавчої влади, що формують
податкову та митну державну політику, крім того існують правила СОТ.
Г. Гелетуха відмітив, що у проекті плану є пункт 4, в рамках якого на одному із
засідань Громадської ради, при необхідності можна підняти питання про
внесення відповідних змін до чинного законодавства.
B. Улида запропонував пункт 4 викласти в такій редакції «Щодо стану
енергоефективності та відновлюваної енергетики в Україні та пропозиції щодо
стимулювання їх розвитку» та вилучити пункти 14 і 15. Крім того він
запропонував об'єднати пункти 16 та 17 виклавши в наступній редакції
«Моніторинг стану та пропозиції щодо забезпечення повного обліку
енергоресурсів».
В. Сербій зазначив, що пункти 11 та 19 проекту плану варто об'єднати, оскільки
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енергоефективних заходів.
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О. Буртовий не погодився із даною пропозицією, наголосивши на тому, що
4
стимулювання (фінансова підтримка) населення та бюджетної сфери
регулюється різними законами та, відповідно, здійснюється за різними
механізмами.
В. Улида та Г. Гелетуха погодились з О. Буртовим.
Г. Гелетуха запропонував доповнити проект плану пунктом такого змісту
«Щодо створення внутрішнього ринку біопалива в Україні». 2 кв
Вирішили: Схвалити план роботи Громадської ради на 2016 рік з урахуванням
висловлених зауважень та пропозицій.
Голосували:
"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

3. Різне.
3.1. Розгляд питання створення робочих підгруп (підкомітетів) щодо
розвитку відновлюваної енергетики та енергоефективності з числа членів
Громадської ради
Слухали: В. Улида запропонував в рамках Громадської ради створити робочі
підгрупи (підкомітети) за напрямками. Наразі це два напрямки:
- з відновлюваних джерел енергії;
- з енергоефективності.
Він зауважив, що існує велика кількість питань, але не всі члени Громадської
ради активно залучені до процесу. Відповідні підгрупи (підкомітети) будуть
попередньо розглядати питання за напрямками, а вже потім виносити на
засідання Громадської ради, що дозволить більш якісно готувати матеріали.
В. Улида запропонував кандидатуру Г. Гелетухи очолити підкомітет з
відновлюваної енергетики.
Питання щодо кандидатури, яка очолить підкомітет з енергоефективності відкрите.
О. Буртовий запропонував членам Громадської ради подумати над цим
питанням та запропонувати відповідну кандидатуру.
Вирішили:
1 Створити в рамках Громадської ради підкомітети з відновлюваних джерел
енергії та з енергоефективності.
Голосували:
"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.
2. Членам Громадської ради подумати над кандидатурами, що очолять створені
підкомітети та розглянути їх на наступному засіданні.
Голосували:

"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.
3.2. Визначення дати наступного засідання Громадської ради.
Слухали: В. Улида звернувся до присутніх з проханням висловитись щодо дати
проведення наступного засідання Громадської ради.
В. Коваленко запропонувала провести наступне засідання у лютому 2016 року.
Узгодивши робочі графіки члени Громадської ради визначили датою проведення
наступного засідання 19 лютого 2016 року.
Вирішили: Провести наступне засідання Громадської ради 19 лютого 2016 року
Голосували:
"за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

Голова Громадської ради
при Держенергоефективності

Секретар засідання Громадської ради
при Держенергоефективності 25.12.2015

Л. Євтушенко

