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Орієнтовний план проведення консультацій 
з громадськістю Держенергоефективності на 2017 рік

№
з/п

Питання або проект 
нормативно-правового 

акта, що планується 
винести на 

обговорення*

Захід, що 
проводити

меться в 
рамках 

консульта
цій з громад

ськістю

Строк
проведення

консультацій

Соціальні групи 
населення та 

заінтересовані 
сторони, на які 

поширюватиметься 
дія рішення, що буде 

прийняте за 
результатами 
консультацій

Контактні дані 
особи/структурного 

підрозділу, 
відповідального за 

проведення 
консультацій 

(телефон, e-mail)

1. Проект Закону про 
внесення змін до Закону 
України "Про 
теплопостачання" та 
суміжні закони щодо 
запровадження 
конкурентних умов у 
сфері виробництва 
теплової енергії в 
Україні

круглий стіл лютий 2017 р. Підприємства 
теплоенергетики, 
народні депутати 
України, представники 
профільних асоціацій, 
центральних органів 
виконавчої влади, 
наукових установ, 
міжнародних та 
громадських 
організацій, експерти

Департамент
технічного
регулювання
енергоефективності,
Магльованний Є.В.,
тел. 590-59-66
e-mail:
totaldominate.eufo! email, 
com

2. Поширення практичного 
досвіду впровадження 
проектів з виробництва 
теплової енергії 3 
альтернативних джерел 
(м. Дніпро)

семінар березень 2017 р. Представники ЦОВВ та 
органів місцевої влади, 
профільні асоціації, 
виробники обладнання 
та альтернативних 
видів палива, 
представники банків та 
фінансових установ, 
потенційні інвестори

Управління заміщення 
традиційних видів 
палива,
Шафаренко Ю.А. 
тел. 590-54-09, 
e-mail:
saee5905409@,email.co
m

3. Консультаційна та 
навчальна підготовка 
фахівців з впровадження 
систем енергетичного 
менеджменту в 
бюджетних установах в 
рамках реалізації 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про 
затвердження систем 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетних установах"

круглий стіл березень 2017 р. Представники 
профільних асоціацій, 
центральних та 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
муніципалітетів, 
наукових установ, 
міжнародних та 
громадських 
організацій, експерти

Департамент
технічного
регулювання
енергоефективності,
Ладецький П. М.,
тел. 559-58-37
e-mail:
standartsaee®,smail.com

4. Проведення 
інформаційно- 
роз’яснювальної роботи 
щодо регіонального 
розвитку сфери ВДЕ в 
рамках співробітництва 
відповідно до 
Меморандумів між 
Агентством та головами 
міських рад

семінари березень 2017 р. 
квітень 2017 р. 
травень 2017 р.

Представники ЦОВВ та 
органів місцевої влади, 
профільні асоціації, 
виробники обладнання 
та альтернативних 
видів палива, 
представники банків та 
фінансових установ, 
потенційні інвестори

Управління заміщення 
традиційних видів 
палива,
Шафаренко Ю.А. 
тел. 590-54-09, 
e-mail:
saee5905409(®,smail.co
Ш



5. Обговорення 
організаційно- 
методичного та 
фінансово- 
адміністративного 
впровадження систем 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетних установах в 
рамках реалізації 
розпорядження Кабінету 
Міністрів України "Про 
затвердження систем 
енергетичного 
менеджменту в 
бюджетних установах"

круглий стіл квітень 2017 р. Представники 
профільних асоціацій, 
центральних та 
місцевих органів 
виконавчої влади, 
муніципалітетів, 
наукових установ, 
міжнародних та 
громадських 
організацій, експерти

Департамент
технічного
регулювання
енергоефективності,
Ладецький П. М.,
тел. 559-58-37
e-mail:
standartsaee®,smail.com

6. Підзаконні акти, які 
необхідні для створення 
та сталого розвитку 
конкурентного ринку 
виробництва теплової 
енергії в Україні

круглий стіл травень 2017 р. Підприємства 
теплоенергетики, 
народні депутати 
України, представники 
профільних асоціацій, 
центральних органів 
виконавчої влади, 
наукових установ, 
міжнародних та 
громадських 
організацій, експерти

Департамент
технічного
регулювання
енергоефективності,
Магльованний Є.В.,
тел. 590-59-66
e-mail:
total d о т  in ate. е u®  д т  ai 1. 
com

7. Обговорення питання 
запровадження критеріїв 
сталості для біопалива в 
рамках імплементації 
Директиви 2009/28/ЄС

круглий стіл червень 2017 р. Виробники біопалива, 
представники 
профільних асоціацій, 
центральних органів 
виконавчої влади, 
наукових установ, 
міжнародних та 
громадських 
організацій

Департамент 
відновлюваних джерел 
енергії та
альтернативних видів 
палива,
Коваленко Д.В., 
тел. 590-57-35, 
e-mail:
KovalenkoDmVit®2mai
l.com

8. Проект Закону України 
"Про енергетичну 
ефективність"

електронні
консультації

серпень 2017 р. Суб’єкти 
господарювання в 
сферах енергетики, 
газопостачання, 
теплопостачання, 
енергоаудитори, 
енергосервісні компанії 
(ЕСКО), центральні 
органи виконавчої 
влади, органи 
місцевого 
самоврядування, 
представники 
міжнародних та 
громадських 
організацій, споживачі 
енергії

Департамент 
стратегічного розвитку, 
Бучик B.C. 
тел.: 590-59-79 
e-mail:
v.buchyk®saee.20v.ua 
vol odvmvr.buchvk® г т  a 
il.com


