
Протокол № 2 

засідання Громадського комітету при Державному агентстві з 

енергоефективності та енергозбереження України 

 

26 жовтня 2022 року, 14:00       м. Київ 

Місце проведення:                сервіс конференц-  відеозв’язку Zoom 

 

Присутні: 

- Євген Антипов, Євген Бабак, Євген Бовсуновський, Андрій Ворфоломеєв, 

Микола Виноградов, Віталій Гелюх, Вікторія Годік, Олександр Гриценко, 

Ніколь Данилова, Олексій Корчміт, Василь Лисенко, Наталія Литвин, 

Максим Малашкін, Володимир Мороз, Крістіна Пастущенко, Іван 

Перегінець, Олег Попенко, Олена Рубаненко, Богдан Рублюк, Віталій 

Спиридоненков, Ольга Сухопара, Мирослав Табахарнюк, Ольга Тагієва, 

Олександр Тесленко, Олександр Шкінь - члени Громадського комітету при 

Держенергоефективності; 

- Сергій Кошарук – делегований Святославом Павлюком представник 

Асоціації «Енергоефективні міста України»; 

- Людмила Євтушенко - начальник відділу звернень громадян та доступу до 

публічної інформації Управління комунікації та зв'язків з громадськістю 

Держенергоефективності – секретар Громадського комітету. 

Запрошені: 

- Валерій Безус - Голова Держенергоефективності; 

- Марія Малая - Перший заступник Голови Держенергоефективності; 

- Віктор Білько - заступник Голови Держенергоефективності; 

- Андрій Шиян - директор Департаменту стратегічного розвитку; 

- Олена Ленська - директор Департаменту розвитку відновлюваної енергетики; 

- Таїсія Заїка - заступник начальника Управління – начальник відділу 

популяризації та зв'язків зі ЗМІ Управління комунікації і зв'язків з 

громадськістю. 

Відсутні: 

 Вадим Литвин, Тарас Миколаєнко, Людмила Циганок – члени Громадського 

комітету. 

 

Кворум є. 

 

Порядок денний 

1. Вступне слово Голови Держенергоефективності В.Безуса. 

2. Вступне слово Голови Громадського комітету І.Перегінця. 

3. Про Національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року. 



4. Про Закон України «Про енергетичну ефективність». 

5. Про план роботи Громадського комітету на 2023 рік. 

6. Про затвердження структури Громадського комітету. 

7. Про інші питання (визначення дати наступного засідання, формату тощо). 

 

Розгляд питань порядку денного 
 

1. Перше питання: «Вступне слово Голови Держенергоефективності В.Безуса». 

Слухали: Безус В.О. привітав присутніх, висловив вдячність всім, хто 

долучився до роботи в комітеті та за підтримку у викликах, які стоять перед 

Агентством, зокрема у розробці нормативно-правових актів, висловив 

побажання плідної роботи. 

 

2. Друге питання: «Вступне слово Голови Громадського комітету І.Перегінця». 

Слухали: Перегінець І.І. висловив своє бачення роботи комітету, зауваживши 

на тому, що будь-яка діяльність повинна бути сфокусована на результаті. 

Відтак робота комітету теж повинна мати результат, наприклад створення через 

рік загального програмного документу по питанням енергетичної ефективності, 

питанням відновлюваної енергетики, питанням стратегічного розвиту та 

декарбонізації, у якому буде узагальнено напрацювання Громадського 

комітету. Дані напрацювання можуть бути корисними як для Агентства та 

держави в цілому, так і для організацій, які представлені у складі комітету, та 

можуть допомогти Україні у післявоєнному відновленні на засадах 

інноваційності, енергетичної ефективності, імплементації європейського 

законодавства і, найголовніше, реалізації практичних проєктів, які були б 

ідентичні передовим світовим технологічним рішенням. Роботу комітету 

пропонується синхронізувати з діяльністю профільних структурних підрозділів 

Агентства. 

 

3. Третє питання: «Про Національний план дій з енергоефективності на період 

до 2030 року». 

Слухали: Малая М.В. презентувала Національний план дій з 

енергоефективності на період до 2030 року, схвалений Урядом наприкінці 

минулого 2021 року, та розроблений на виконання Директиви 

2012/27EU Європейського Парламенту та Ради від 25.10.2012, зазначивши, що 

це основний стратегічний документ у сфері енергоефективності, який визначає 

відповідні цілі енергоефективності. 

Також Малая М.В. зауважила, що Національним планом визначено ціль до 2030 

року, а відповідно до Закону України «Про енергетичну ефективність» та 

Директиви 2012/27EU Європейського Парламенту та Ради ціль повинна 

визначатись щорічно. У зв’язку із зазначеним перед Агентством постає 

завдання у 2023 році затвердити першу річну ціль, наступне завдання – 

розробити порядок моніторингу досягнення цілі і, власне, моніторингу оцінки 

впливу виконання заходів Національного плану на досягнення цієї цілі. Це три 

нормативно-правові акти, які пов’язані із реалізацією Національного плану та 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text


виконанням Україною зобов’язань в рамках Енергетичного співтовариства 

щодо досягнення цілей з енергоефективності. 

Перегінець І.І. звернув увагу, що до розробки вказаних актів можуть бути 

залучені і представники Громадського комітету. 

Малая М.В. повідомила, що проєкти зазначених актів вже в роботі, до якої 

залучено проєкт МТД ПРООН, та відмітила, що після підготовки першої 

редакції проєктів актів вони будуть надані членам Громадського комітету на 

ознайомлення та винесені на обговорення. 

 

4. Четверте питання: «Про Закон України «Про енергетичну ефективність». 

Слухали: Білько В.В. презентував Закон України «Про енергетичну 

ефективність», окресливши основні положення Закону.  

Також, Білько В.В. поінформував присутніх про підзаконні нормативно-правові 

акти, які вже розроблені або знаходяться в процесі розробки, та запросив членів 

Громадського комітету долучатись до роботи над ними. 

Перегінець І.І. поцікавився, яким чином представники комітету можуть 

ознайомитись із вказаними актами та проєктами актів та у якому форматі 

долучитись до роботи над ними. 

Білько В.В. повідомив, що прийняті акти будуть надіслані членам комітету, 

також будуть надіслані напрацьовані проєкти актів, які знаходяться в стадії 

розробки для отримання фахових пропозицій до них. 

Малая М.В. запропонувала надсилати членам Громадського комітету перелік 

актів, проєкти яких розміщені в загальному доступі. Зважаючи на інтенсивність 

підготовки актів, Агентством таке надсилання планується щотижнево або по 

мірі підготовки проєктів актів. 

 

5. П’яте питання: «Про план роботи Громадського комітету на 2023 рік». 

Слухали: Перегінець І.І. запропонував проводити засідання Громадського 

комітету не рідше ніж 1 раз на місяць, а робота в підкомітетах (мова про які 

піде в наступному питанні) може бути постійною. При формуванні плану 

роботи, в тому числі на 2022 рік, керуватись переліками нормативно-правових 

актів, які буде надавати Агентство. 

Вирішили: Погодитись із пропозицією проводити засідання Громадського 

комітету 1 раз на місяць. 

Голосували: «ЗА» - 26, «ПРОТИ» - 0, «УТРИМАВСЯ» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

6. Шосте питання: «Про затвердження структури Громадського комітету». 

Слухали: Перегінець І.І. повідомив, що структуру комітету було розроблено з 

урахуванням структури Агентства та його профільних Департаментів, а 

персональний розподіл всіх представників комітету між підкомітетами 

здійснено з урахуванням фахової діяльності в організаціях (ІГС), які вони 

представляють.  

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1818-20#Text



