
Протокол № 4

засідання громадської ради при Державному агентстві з 
енергоефективності та енергозбереження України

16 грудня 2016 року 11:00 м. Київ
пров. Музейний, 12, каб. 301

Проект порядку денний

1. Затвердження порядку денного.
2. Щодо законодавчого забезпечення виробництва і споживання біометану в 

Україні (доповідач - Нестеренко A.B., Броварська міська молодіжна громадська 
організація "Авангард плюс"; співдоповідач - Матвєєв Ю.Б., член правління 
Біоенергетичної асоціації України).

3. Формування плану роботи громадської ради на 2017 рік.
4. Різне:

4.1. Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради.

Присутні члени Громадської ради:

1. Гелетуха
Георгій Георгійович ГС "Біоенергетична асоціація України"

2. Годік
Вікторія Олексіївна ГО "Енергія комфорту"

3. Гусев
Костянтин
Олександрович

ГО "Народна Україна"

4. Нестеренко
Антон Володимирович

Броварська міська молодіжна громадська організація 
"Авангард плюс"

5. Сакалюк
Дмитро Сергійович Міська молодіжна ГО "Екоклуб"

6 . Тесленко
Олександр Іванович ГО "Фонд розвитку конкуренції"

7. Улида
Вадим Юрійович

Всеукраїнська громадська організація "Вища рада 
енергоаудиторів та енергоменеджерів України"

8. Фріц
Богдан Юрійович

Духовне управління християн віри євангельської 
"Українська місіонерська церква"

9. Яловий
Денис Сергійович ГО "Спілка кризис-менеджерів України"
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Запрошені:

1. Євтушенко 
Людмила Вікторівна

Начальник відділу звернень громадян та доступу до 
публічної інформації Управління комунікації та зв’язків 
з громадськістю Держенергоефективності

.. 2. Кривша
Юлія Борисівна

Головний спеціаліст відділу співпраці з регіонами 
Управління заміщення традиційних видів палива 
Держенергоефективності

3. Курінна
Олена Олександрівна

Головний спеціаліст відділу популяризації та зв’язків зі 
ЗМІ Управління комунікації та зв’язків з громадськістю 
Держенергоефективності

4. Дима
Вікторія Василівна

ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих 
комунікацій у сфері охорони навколишнього природного 
середовища Е-ЕКОЛОГІЯ"

5. Майстришин 
Юрій Борисович ГС "Біоенергетичної асоціації України"

Кворум є.

Голова громадської ради В. Улида привітав присутніх та відкрив засідання.

1. Узгодження порядку денного.

В. Улида ознайомив присутніх із проектом порядку денного.

Він запропонував присутнім у п. 4 "Різне" проекту порядку денного крім 
визначення дати наступного засідання громадської ради обговорити питання 
висвітлення діяльності Держенергоефективності на інформаційних ресурсах 
ІГС, що входять до складу громадської ради.

В. Улида запропонував членам громадської ради висловити свої пропозиції та 
зауваження до проекту порядку денного та його пропозиції.

Присутні члени громадської ради підтримали проект порядку денного та 
пропозицію В. Улиди.

Пропозиція: Затвердити порядок денний з урахуванням пропозиції В. Улиди. 

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

Рішення: Затвердити порядок денний у наступній редакції:

1. Затвердження порядку денного.
2. Щодо законодавчого забезпечення виробництва і споживання біометану в 

Україні (доповідач - Нестеренко A.B., Броварська міська молодіжна громадська 
організація "Авангард плюс"; співдоповідач - Матвеев Ю. Б., член правління 
Біоенергетичної асоціації України).
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3. Формування плану роботи громадської ради на 2017 рік.
4. Різне:

4.1. Щодо налагодження інформування громадськості про діяльність 
Держенергоефективності з використання інформаційних ресурсів ІГС, 
що входять до складу громадської ради.

4.2. Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради.

2. Щодо законодавчого забезпечення виробництва і споживання біометану в 
Україні.

В.Улида надав слово А. Нестеренку для презентації законодавчого забезпечення 
виробництва і споживання біометану в Україні.

А. Нестеренко окреслив напрямки роботи: нормотворчий процес стосовно 
технічних характеристик, а саме термінології, умов приєднання до мережі, 
системи обліку тощо; мотивації - вартості "зеленого" тарифу на біометан, 
бонусування до діючого "зеленого" тарифу при виробництві біометану; 
використання біометану як палива для транспортних засобів (презентація
A. Нестеренко -  Додаток 1 до протоколу).

Він представив досвід Німеччини щодо врегулювання питання виробництва та 
використання біометану, а також міжнародний досвіт сприяння просуванню 
біогазу на глобальному рівні та передав слово Ю. Матвєєву.

Ю. Матвєєв представив презентацію щодо розвитку ринку біогазу і біометану в 
Україні (Додаток 2 до протоколу).

Він ознайомив присутніх з статистикою щодо кількості біогазових установок та 
їх сумарної потужності в ЄС у період з 2010 по 2014; діючими в Україні 
біогазовими проектами і такими, що будуються та можливими варіантами 
розвитку біогазових технологій; кількістю біометанових заводів в ЄС та країнах 
Європи; потенціалом виробництва та використання біогазу/біометану в ЄС.

Також Ю. Матвєєв представив фізико-хімічні показники природного газу, що 
допускається до транспортування в газотранспортній системі; потенціальний 
ринок біометану; необхідні законодавчі зміни для розвитку виробництва і 
споживання біометану в Україні; обґрунтування необхідності спец тарифу на 
електроенергію з біометану.

B. Улида подякував доповідачам за змістовні доповіді.

Пропозиція: Представлену інформацію взяти до уваги. Визнати перспективним 
напрямок виробництва та споживання біометану в Україні. Рекомендувати 
Держенергоефективності підтримати даний напрямок та долучитись до 
розробки змін до чинного законодавства.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 9, "утримались" -  0.

Рішення: Представлену інформацію взяти до уваги. Визнати перспективним 
напрямок виробництва та споживання біометану в Україні. Рекомендувати
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Держенергоефективності підтримати даний напрямок та долучитись до 
розробки змін до чинного законодавства.

3. Формування плану роботи громадської ради на 2017 рік.
В. Улида звернув увагу присутніх на запропонований до обговорення проект 
плану роботи громадської ради на 2017 рік, який попередньо було надіслано для 
ознайомлення всім членам громадської ради та доопрацьовано відповідно до 
зауважень і пропозицій, що надійшли на електронну пошту секретаріату 
громадської ради станом на 10:00 16.12.2016.

В.Улида запропонував об'єднати п. 12 та п. 17 проекту плану, зважаючи, що і в 
одному і в іншому випадку мова йде про фонди стимулювання підвищення 
енергоефективності.

Д. Сакалюк не погодився з даною пропозицією, зауваживши, що у п. 17 
передбачається обговорити револьверний фонд, тобто такий, що працює 
(розповсюджується) на місцевому рівні.

В.Улида погодився із зауваженням Д. Сакалюка та запропонував об'єднати п. 14 
та п. 15 проекту плану, оскільки дані пункти присвячені проблемі енергосервісу 
в Україні.

Г. Гелетуха звернув увагу присутніх на те, що певна кількість заходів в 
запропонованому проекті плану визначена як "Проведення круглого столу" з 
того чи іншого питання. Він зауважив, що підготовка та проведення круглого 
столу потребує суттєвих фінансових, часових та людських ресурсів, які, наразі, у 
громадської ради відсутні. Г.Гелетуха запропонував внести зміни в редакцію тих 
пунктів, що передбачались як проведення круглого столу, представивши дані 
питання для обговорення на засіданнях громадської ради та активніше 
долучатися до круглих столів, семінарів форумів, організатором яких є 
Держенергоефективності.

В. Улида запропонував об'єднати п. 20 п. 21 проекту плану, та ГО "Енергійна 
країна" розглянути можливість проведення всеукраїнського конкурсу щодо 
впровадження ІТ-технологій в сектор енергоефективності.

О. Тесленко запропонував доповнити проект плану пунктом щодо перспектив 
розвитку енергетичних кооперативів в Україні.

Пропозиція: Затвердити план роботи громадської ради на 2017 рік з 
урахуванням висловлених зауважень та пропозицій.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" - 0

Рішення:
1. Об'єднати п. 14 та п. 15 проекту плану виклавши зміст заходу у наступній 

редакції: "Про розвиток ринку енергосервісних послуг в Україні та 
вдосконалення законодавчого регулювання енергосервісу в бюджетній 
сфері".
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2. Об'єднати п. 20 та п. 21 проекту плану виклавши зміст заходу у наступній 
редакції: "Про впровадження ІТ-технологій в сектор енергоефективності та 
законопроект щодо єдиної державної системи моніторингу виробництва, 
постачання, транспортування, споживання та оплати за паливно- 
енергетичні ресурси і комунальні послуги".

3. ГО "Енергійна країна" розглянути можливість проведення всеукраїнського 
конкурсу щодо впровадження ІТ-технологій в сектор енергоефективності.

4. Доповнити проект плану заходом наступного змісту: "Перспективи 
розвитку енергетичних кооперативів в Україні", залучивши до обговорення 
даного питання Н. Данилову, О. Тесленко та представників "ОгеепсиЬаЩг" 
(Р. Зінченко).

4. Різне.

4.1. Щодо налагодження інформування громадськості про діяльність 
Держенергоефектнвності з використання інформаційних ресурсів ІГС, що 
входять до складу громадської ради.

В. Улида поінформував присутніх про рішення (рекомендації, доручення) 
Кабінету Міністрів України стосовно необхідності залучення представників 
громадської ради до висвітлення діяльності органу виконавчої влади, при якому 
вона створена, шляхом розміщення відповідних інформаційних матеріалів 
(новин, пост-релізів, анонсів, тощо) на інтернет-ресурсах ІГС, що входять до 
складу відповідної громадської ради.

Пропозиція: Членам громадської ради надати секретаріату для узагальнення 
контактні дані представників своїх організацій (спілок, асоціацій), що 
відповідають за наповнення (ведення) офіційних веб-сайтів та сторінок в 
соціальній мережі ґасеЬоок, для можливості подальшого обміну інформацією з 
представниками Держенергоефектнвності.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" - 0

Рішення:

1. Членам громадської ради надати відповідні контакти своїх організацій 
(спілок, асоціацій та ін.) з метою створення мережі для налагодження 
взаємного обміну інформацією та висвітлення діяльності 
Держенергоефективності.

2. Рекомендувати членам громадської ради приймати більш активну участь у 
висвітленні діяльності Держенергоефективності.

4.2. Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради.

В.Улида запропонував визначити дату, час та місце проведення наступного 
засідання громадської ради, а саме провести чергове засідання громадської ради
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17 лютого 2017 року об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності.

Пропозиція: Провести наступне засідання громадської ради 17 лютого 2017 
року об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" - 0

Рішення: Провести наступне засідання громадської ради 17 лютого 2017 року 
об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності за адресою: м. Київ, провулок 
Музейний, 12, кімната 301.

Голова громадської ради
при Держенергоефективності підпис В. Улида

Секретар засідання
громадської ради 16.12.2016 підпис Л. Євтушенко
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