
ПРОТОКОЛ
засідання Громадського комітету при Держенергоефективності

Дата і час проведення: 22.09.2022,14:00.

Місце проведення: сервіс конференц-відеозв'язку Google Meet.

Присутні: 26 членів громадського комітету, а також представники
Держенергоефективності: В.Безус, М. Малая, В. Білько, І. Сисоєва, Л. Тира, 
А.Шиян, Т. Заїка, Л. Євтушенко, Т.Гриневич.

Відсутні: 3 члени громадського комітету - С. Павлюк, Л. Циганок, В. Литвин. 

Кворум є.

Порядок денний

1. Вступне слово Голови Держенергоефективності.

2. Обрання:
- голови Громадського комітету,
- заступників голови Громадського комітету,
- секретаря Громадського комітету.

3. Представлення керівників профільних структурних підрозділів 
Держенергоефективності.

4. Створення комітетів, робочих та експертних груп (у разі необхідності)

5. Питання формування плану роботу на поточний рік, пропозиції до плану.

6. Визначення дати наступного засідання.

7. Інші питання.

Розгляд питань порядку денного

1. Перше питання: Вступне слово Голови Держенергоефективності.

Слухали: Голова Безус В.О. привітав членів новоствореного громадського 
комітету при Держенергоефективності. Він звернув особливу увагу на знання і 
досвід громадських організацій, а також на важливість тісної взаємодії 
Агентства із таким важливим консультативно-дорадчим органом з огляду на 
сьогоднішні виклики в країні.
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2. Друге питання: Обрання голови Громадського комітету, заступників голови та 
секретаря комітету.

Слухали: пропозицію обрати головою Громадського комітету Перегінця Івана 
Івановича -  директора науково-технічного центру Академії будівництва України 
(АБУ), керівника відділення «Міжгалузевий науково-виробничий кластер 
інноваційного будівництва» АБУ, академіка, кандидата технічних наук.

Вирішили: 21 - «за».

Рішення прийнято.

Слухали: пропозицію обрати заступником голови Громадського комітету 
Пастущенко Крістіну Олегівну -  директора з розвитку smart-рішень 
Всеукраїнської громадської організації «Асоціація малих міст України».

Вирішили: 22 - «за».

Рішення прийнято.

Слухали: пропозицію обрати заступником голови Громадського комітету 
Павлюка Святослава Костянтиновича -  виконавчого директора Асоціації 
«Енергоефективні міста України».

Вирішили: 23 - «за».

Рішення прийнято.
Слухали: пропозицію обрати секретарем Громадського комітету представника 
Держенергоефективності - Євтушенко Людмилу Вікторівну -  начальника відділу 
звернень громадян та доступу до публічної інформації Управління комунікації і 
зв'язків з громадськістю.

Вирішили: 22 - «за».

Рішення прийнято.

3. Третє питання. Представлення керівників профільних структурних 
підрозділів Держенергоефективності.

Слухали: представлення таких керівників Департаменту розвитку
енергоефективності, Департаменту розвитку відновлюваної енергетики, 
Департаменту стратегічного розвитку щодо основних напрямів їх роботи:

• Леся Тира - начальник відділу програм та планів розвитку Департаменту 
розвитку енергоефективності;

• Ірина Сисоєва - заступник директора Департаменту - начальник відділу 
відновлюваної теплоенергетики Департаменту розвитку відновлюваної 
енергетики;

• Андрій Шиян - директор Департаменту стратегічного розвитку.
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4. Четверте питання. Створення комітетів, робочих та експертних груп (у разі 
необхідності).

Слухали: Голова Громадського комітету Перегінець І.І. запропонував будувати 
роботу комітету синхронно з діяльністю Держенергоефективності, а саме - з 
профільними департаментами та створити відповідні підкомітети або робочі 
групи, куди також будуть залучатися до роботи інші дорадчі органи. Після 
перемоги Україна має активно впроваджувати інноваційні технології та сучасні 
іноземні практики у сфері енергоефективності задля якісного і швидкого 
відновлення.

К. Пастущенко запевнила у майбутній результативній роботі Громадського 
комітету, який буде дієвим інструментом і майданчиком для вирішення проблем і 
напрацювань нормативно-правових актів. Робота має бути плідною і закликала 
виокремити напрями роботи комітету.

І. Перегінець висловив пропозицію забезпечити постійну комунікацію членів 
комітету із використанням одного із доступних комунікаційних каналів 
(соціальної мережі, електронної адреси або месенджера), а також регулярно 
проводити засідання (один раз у місяць, у квартал).

О. Шкінь окреслив напрацювання Української асоціації підприємств 
водопровідно-каналізаційного господарства «Укрводоканалекологія» та 
наголосив на необхідності визначення шляхів адаптації світових стандартів у 
сфері енергоефективності у тому числі на підприємствах водопостачання та 
водовідведення.

М. Табахарнюк розповів про створений Центр декарбонізації при Українському 
союзі промисловців і підприємців. Мета Центру - створити платформу для 
акумулювання низьковуглецевих технологій, об’єднання компаній, які 
потребують таких інновацій та збору проектів з декарбонізації. Ключовою 
проблемою є недостатність джерел фінансування. Тому доцільно активізувати 
обмін досвідом і знаннями у рамках громадського комітету.

М. Виноградов акцентував увагу на важливості долучення до аналізу проекту 
Водневої стратегії, над яким ведеться робота у рамках Робочої групи на базі 
Міненерго.

М. Табахарнюк, своєю чергою, підтримав дану пропозицію і закликав до тісної 
співпраці усіх членів комітету, щоб у подальшому сприяти розвитку ринку 
виробництва українських електролізерів.

А. Ворфоломеєв підняв питання енергоефективності у промисловості для 
обов’язкового розгляду в рамках комітету.

О. Рубаненко акцентувала увагу на питаннях післявоєнного відновлення України 
із урахуванням декарбонізації, діджиталізації та децентралізації.

Т. Миколаєнко звернув увагу на проблеми у сфері рідких біопалив і висловив 
сподівання щодо співпраці над шляхами їх вирішення.
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І. Перегінець резюмував усі пропозиції, наголошуючи на тому, що Громадський 
комітет має бути синергією зусиль та інтелекту усіх членів, щоб як наслідок 
сформувати пропозиції до законодавства та мати практичний результат.

Вирішили: Виокремити головні напрями роботи: енергоефективність,
відновлювана енергетика, декарбонізація. До наступного засідання підготувати 
пропозиції щодо збільшення напрямів роботи.

Рішення прийнято.

5. ІГ яте питання. Питання формування плану роботу на поточний рік, 
пропозиції до плану.

Слухали: пропозицію голови Громадського комітету Перегінця І.І. зібрати 
пропозиції членів комітету у робочому порядку та структурувати їх для 
подальшого обговорення на наступному засіданні.

Вирішили: секретар комітету направить запит усім членам комітету для збору і 
узагальнення пропозицій щодо основних питань і напрямів роботи комітету, 
разом із головою комітету структурує їх і надішле членам для розгляду.

Рішення прийнято.

6. Шосте питання. Визначення дати наступного засідання.

Слухали: пропозицію голови Громадського комітету Перегінця І.І. та
заступника голови К. Пастущенко організувати наступне засідання 26 жовтня 
2022 року о 14:00.

Вирішили: провести засідання 26.10.2022 о 14:00.

Рішення прийнято.

7. Сьоме питання. Інші питання.

Слухали: пропозицію створити Google-диск та чат в Telegram для вирішення 
організаційних питань.

Вирішили: секретар громадського комітету створить Google-диск та чат в 
Telegrami для спілкування Громадського комітету.

Рішення прийнято.

Голова Громадського комітету 

Секретар

І. Перегінець 

Т. Заїка


