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Орієнтовний план проведення консультацій  

з громадськістю Держенергоефективності на 2018 рік 
 

 

 

 

№ 

 

 

Питання або 

проект 

нормативно-

правового акта, 

що планується 

винести на 

обговорення* 

 

Захід, що 

проводитиметь-

ся в рамках 

консультацій з 

громадськістю 

 

Строк  

проведення 

консультацій 

Соціальні групи 

населення та 

заінтересовані 

сторони, на які 

поширюватиметьс

я дія рішення, що 

буде прийняте за 

результатами 

консультацій 

 

Контактні дані 

особи/ 

структурного 

підрозділу, 

відповідального за 

проведення 

консультацій 

(телефон, e-mail) 

1.  Встановлення та 

розрахунок тарифів 

на теплову енергію, 

вироблену з 

альтернативних 

джерел 

(ст. 20 Закону 

України «Про 

теплопостачання») 

Надання 

роз'яснень щодо 

розрахунку та 

використання 

тарифів на 

теплову енергію, 

її виробництво, 

транспортування 

та постачання, 

яка виробляється 

з використанням 

альтернативних 

джерел енергії 

Постійно Суб'єкти 

господарювання в 

сфері виробництва 

теплової енергії з 

альтернативних 

джерел енергії, 

органи місцевого 

самоврядування, 

бюджетні 

організації, 

населення 

Рибенко Л.С. –  

начальник 

Управління 

заміщення 

традиційниїх видів 

палива 

тел. 590 54 08 

srtaryfy@gmail.com  

2.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

флуоресцентних 

ламп (ламп денного 

світла) без 

інтегрованого 

баластного опору і 

освітлювальних 

пристроїв, які 

розраховані для 

функціонування 

цих ламп 

Електронні 

консультації 

Березень Виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

mailto:srtaryfy@gmail.com
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3.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

ненаправлених 

побутових ламп 

Електронні 

консультації 

Березень Виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

4.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

простих декодерів 

каналів кабельного 

телебачення 

Електронні 

консультації 

Квітень Виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

5.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

пилососів 

Електронні 

консультації,  

круглий стіл 

Квітень Європейська бізнес 

асоціація, 

виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com  

6.  Технічний 

регламент щодо 

Електронні 

консультації 

Травень Виробники 

відповідного виду 

Черніченко Т.С. – 

заступник 
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вимог до 

екодизайну для 

режиму холостого 

стану споживання 

електроенергії та 

середньої 

енергетичної 

ефективності  

 

 

обладнання 

 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

 тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

7.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

режимів очікування 

і відключення 

споживання 

електроенергії 

електричним та 

електронним 

побутовим офісним 

обладнанням 

Електронні 

консультації 

Червень Виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

 тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

8.  Технічний 

регламент щодо 

вимог до 

екодизайну для 

енергетичної 

ефективності 

баластного опору 

приладів 

флуоресцентного 

освітлення 

Електронні 

консультації 

Липень Виробники 

відповідного виду 

обладнання 

Черніченко Т.С. – 

заступник 

начальника 

Управління 

енергетичного 

менеджменту та 

стандартизації 

Департаменту 

технічного 

регулювання 

енергоефективності 

– начальник відділу 

стандартів, 

регламентів та 

маркування  

 тел. 559-58-37,  

standartsaee@gmail.

com 

9.  Проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

деяких законів 

Електронні 

консультації 

Липень Виробники 

твердого біопалива 

представники 

профільних 

Шафаренко Ю.А. –  

директор 

Департаменту 

відновлюваних 

mailto:standartsaee@gmail.com
mailto:standartsaee@gmail.com
mailto:standartsaee@gmail.com
mailto:standartsaee@gmail.com
mailto:standartsaee@gmail.com
mailto:standartsaee@gmail.com


України щодо 

створення ринку 

твердого 

біопалива» 

асоціацій, 

центральних 

органів виконавчої 

влади, 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

джерел енергії та 

альтернативних 

видів палива  

тел. 590 57 35  

shafarenko.ua@gmal

.com  

 

Сисоєва І.Г. – 

заступник 

директора 

Департаменту 

відновлюваних 

джерел енергії та 

альтернативних 

видів палива – 

начальник відділу 

альтернативних 

видів палива 

тел. 590 54 09  

saeevde@gmail.com  

10.  Проект Закону 

України  «Про 

внесення змін до 

Бюджетного 

кодексу України 

щодо фінансового 

забезпечення 

стимулювання 

енергоефективної 

модернізації 

підприємств» та 

проект Закону 

України «Про 

внесення змін до 

Податкового 

кодексу України 

щодо 

впровадження 

збору за 

використання 

вуглецевого 

палива» 

Електронні 

консультації 

Липень Підприємства, що 

використовують 

викопне паливо для 

виробництва 

енергії, 

представники 

центральних 

органів виконавчої 

влади, 

міжнародних та 

громадських 

організацій 

Буренко Т.О. – 

заступник  

Директора 

Департаменту 

стратегічного 

розвитку-

начальник 

Управління 

моніторингу та 

інформатизації  

тел. 590-54-12 

e-mail: 

tburenkj@saee.gov.u

a  

 

 

Заступник начальника Управління – 

начальник відділу  популяризації  

та зв’язків зі ЗМІ Управління  

комунікації та зв'язків з громадськістю              Т. Заїка 
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