ЗАТВЕРДЖ ЕНО
Протокол засідання громадської ради
при Держенергоефективності

ві„ / у:-

у. ^

План
роботи громадської ради при Державному агентстві з енергоефективності та
енергозбереження України (Держенергоефективності) на 2021/2022 роки

№

Зміст заходу

1.

Щ одо
обговорення
ЗП
«Про
управління
відходами»
№ 2 2 0 7 - 1-д
(остання редакція), зокрема
в частинах
відновлення
відходів
з
виробленням
енергії
та
органічного
відновлення
біовідходів;
кореляції
ЗП
«Про
управління відходами» із
ЗУ
“Про
альтернативні
джерела
енергії” ;
енергетичної ефективності
установок
термічного
оброблення
побутових
відходів та ін.
Щодо
обговорення
ЗП
«Про внесення змін до
деяких законодавчих актів
України
щодо
енергетичної
утилізації відходів» №5611
від 03.06.2021, зокрема за
напрямами
визначення
понять
SRF,
RDF;
сертифікації
SRF,
RDF;
особливості виробництва та
використання
відновлюваного палива з
відходів (SRF, RDF) та ін.

2.

Відповідальні серед
членів громадської
ради/ПІБ
АСОІД1АІДІЯ
У П РА В Л ІН Н Я
ВІД Х О Д А М И
(Н. Данилова)

Хто додатково
залучається
(запрошується)
Ініціатори законопроекту,
представники
Держенергоефективності,
представники бізнесу

АС О Ц ІА Ц ІЯ
У П РА В Л ІН Н Я
В ІД Х О Д А М И
(Н. Данилова)

Ініціатори законопроекту,
представники
Держенергоефективності,
представники бізнесу

Термін
виконання
3 26.09.2021

3 26.09.2021

3.

4.

5.

6.

7.

Щодо обговорення
реалізації Національної
стратегії управління
відходами в Україні до
2030 року, зокрема за
напрямами утворення
відходів, їх переробки та
утилізації з метою
отримання теплової та
електричної енергії та ін.
Щодо обговорення
реалізації «Регіональних
планів управління
відходами в областях до
2030 року» та «М ісцевих
планів дій з управління
відходами», зокрема за
напрямами затвердження
Кабінетом Міністрів
Порядку розроблення
Регіональних планів
управління відходами;
максимізація
енергоефективності в
рамках якісного управління
відходами; оцінка
неоднорідності
енергоефективних рішень
по регіонам України та ін..
Щодо розроблення
Національного плану дій з
відновлюваної та водневої
енергетики до 2050 року;
розроблення водневої
стратегії України
Щ одо інформування
громадськості та
проведення тренінгів на
тему розвитку «зеленого»
водню в Україні

Щодо розроблення
законодавчої бази для
створення українського
ринку водневої енергетики
та гармонізації

А С О Ц ІА Ц ІЯ
У П РА В Л ІН Н Я
В ІД Х О Д А М И
(Н. Данилова)

Представники
Держенергоефективності,
представники бізнесу

3 26.09.2021

А С О Ц ІА Ц ІЯ
У П РА В Л ІН Н Я
В ІДХ О Д А М И
(Н. Данилова)

Представники
М іністерства захисту
довкілля та природних
ресурсів України,
представники
Держенергоефективності,
представники Обласних
державних адміністрацій,
представники бізнесу

3 26.09.2021

ГС “Асоціація
сонячної енергетики
України" (Семенишин
А.В.)

Представники
Держенергоефективності,
державних структур,
бізнесу

3 01.09.2021

Громадська спілка
«Енергетична
асоціація “Українська
Воднева Рада” ,
ГС "Асоціація
сонячної енергетики
У країни” (Семенишин
А.В.)

Представники
Держенергоефективності,
державних структур,
бізнесу

міжнародних стандартів
водневої енергетики
8.
Щодо запровадження норм
для створення виробництва
водню на базі
електростанцій, які
використовують
відновлювані джерела
енергії
9.
Щодо запровадження
системи сертифікації
водневих енергетичних
комплексів
10. Щодо удосконалення вимог
до територій, які мають
статус «статус енергетики»,
(перегляд кваліфікації,
надання рекомендацій
щодо удосконалення вимог
до підключення об 'єктів
відновлюваної енергетики
. Щодо створення
нормативних засад для
розвитку оф ш орних
вітроелектростанцій

ГС “Асоціація
сонячної енергетики
У країни” (Семенишин
А.В.)

Представники
Держенергоефективності.
державних структур,
бізнесу

3 01.09.2021

ГС “Асоціація
сонячної енергетики
У країни” (Семенишин
А.В.)

Представники
Держенергоефективності,
державних структур,
бізнесу

3 01.09.2021

ГС “Асоціація
сонячної енергетики
У країни” (Семенишин
А.В.)
Асоціація правників
України (Костюченко
О.)

Представники
Держенергоефективності,
державних структур,
бізнесу
Представники
Держенергоефективності
та бізнесу

3 01.09.2021

Асоціація правників
України (Костюченко
0 .)

Представники
Держенергоефективності,
бізнесу

301.11.2021

11

12. Щодо подальшого розвитку
підтримки малих домаш ніх
електростанцій: нет біллінг
та підтримка домаш ніх
СЕС
14. Щ одо розробки механізмів
впровадження гарантій
походження “зеленої”
електроенергії
15. Щодо розроблення
законодавчої бази для
створення економічного

3 01.09.2021

стимулювання
забезпечення енергетичної
енергоефективності
будівель
16.

Щодо обговорення
реалізації державної
політики у сфері
забезпечення енергетичної
ефективності будівель у

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

частині збільшення
кількості будівель 3
близьким до нульового
рівнем споживання енергії
Щодо гармонізації
міжнародних стандартів
енергетичної ефективності
будівель
Щодо реалізації
Національного плану дій
збільшення кількості
будівель з близьким до
нульового рівнем
споживання енергії
Щодо Концепції програми
державної підтримки
енергоефективності у
різних секторах економіки
на 2022-2026 роки
Щодо Національного плану
дій з енергоефективності на
період до 2030 року
Щодо питання цільового
використання надходжень
від податку на С 0 2 на
заходи протидії змінам
клімату
Щодо підготовки Бю джету
2022 та достатньої
державної фінансової
підтримки населенню на
впровадження
енергоефективних заходів
Щодо інформування
громадськості та
проведення м іжнародних
хакатонів на тему сталого
розвитку
Щодо обговорення Проекту
Закону про внесення змін
до Податкового кодексу
України щодо
звільнення від сплати за
викидами двоокису
вуглецю установок, що
спалюють біопаливо.
Зокрема, про очікувані
результати та показники у

Асоціація правників
України (Костюченко
О.)
Асоціація правників
України (Костюченко
О.)

Представники

3 01.02.2021

Держенергоефективності
Державних структур
бізнесу
Представники

3 01.12.2021

Держенергоефективності
Державних структур
бізнесу

Представники
Держенергоефективності

Представники
Держенергоефективності
Представники
Держенергоефективності

Представники
Держенергоефективності,
Міненерго. М іп р е гіо н \.
М індовкілля

ГО "Енергійна
Країна”

Представники
Держенергоефективності,
державних структур,
бізнесу, навчальних
закладів
Ініціатори законопроекту,
представники
Держенергоефективності,
представники Міненерго

3 17.09. 2021

25.

26.

разі прийняття акта:
Приведення національного
законодавства у
відповідність із
загальноприйнятими
світовими практиками,
виконання положень
Енергетичної
стратегії, зменшення
податкового навантаження,
а також сприяння
зниженню
ціни на енергію з біопалива
та приросту генеруючих
потужностей на
біопаливі
Щодо обговорення Проекту
Закону про проекти
національного інтересу у
сфері енергетики
Зокрема про очікувані
результати та показники у
разі прийняття акта:
Сприяння спільним
регіональним інвестиціям в
енергетичний сектор,
створення законодавчої
бази для започаткування
проектів національного
інтересу в сфері енергетики
за категоріями енергетичної
інфраструктури, зокрема
Проектів спільного
інтересу Енергетичного
Співтовариства та/або
Переліку Проектів
взаємного інтересу,
сприяння їх реалізації,
встановлення правил щодо
транскордонного розподілу
витрат та надання пільг
проектам національного
інтересу в сфері
енергетики,
пов’язаних з ризиками їх
реалізації
Щодо обговорення Проекту
Закону про внесення змін
до деяких законодавчих

Ініціатори законопроекту,,
представники :
Держенергоефективності
Міненерго
Мінрегіон
Мінекономіки
НКРЕКП

Ініціатори законопроекту,,
представники :
Держенергоефективності

27.

актів України щодо
розвитку торгівлі твердими
біологічними видами
палива.
Зокрема, про очікувані
результати та показники у
разі прийняття акта:
Створення умов для
зниження ціни на
біопаливо, підвищити його
якість та забезпечити
біопаливом "зелені"
генеруючі потужності
Щодо обговорення Проекту
Закону про внесення змін
до Податкового кодексу
України щодо екологічного
податку.
Зокрема, про очікувані
результати та показники у
разі прийняття акта:
Заохочення суб'єктів
господарювання при
виробництві енергії,
використовувати біопаливо
рослинного походження

Голова Гром адської ради

Міненерго

Ініціатори законопроекту,,
представники :
Держенергоефективності
Міндовкілля

О. Рєпкін

