
Протокол № З

засідання громадської ради при Державному агентстві з 
енергоефективності та енергозбереження України

18 листопада 2016 року 11:00 м. Київ
пров. Музейний, 12, каб. 301

Проект порядку денний

1. Затвердження порядку денного.
2. Концепція системи державної акредитації постачальників енергетичних 

послуг/енергетичного аудиту. Концепція створення Національного реєстру 
фахівців з енергоаудиту та енергоменеджменту.

3. Про долучення до роботи стосовно створення концепції Фонду 
енергоефективності.

4. Про розробку механізмів стимулювання енергоефективності та 
енергозбереження в бюджетній сфері, адміністративних та житлових будівлях, 
на малих та середніх підприємствах (МСП), створення механізмів державної 
підтримки ринку ЕСКО.

5. Різне:
- Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради.

Присутні члени Громадської ради:

1. Антоненко
Антон Олександрович ГО "ДІКСІ ГРУП"

2. Буртовий
Олександр Іванович ВГО "Асоціація правників України"

3. Гелетуха
Георгій Георгійович Громадська спілка "Біоенергетична асоціація України

4. Годік
Вікторія Олексіївна ГО "Енергія комфорту"

5. Данилова
Ніколь Вікторівна Асоціація "Український Пелетний Союз"

6. Овдієнко
Олександр Вікторович ГС "Асоціація інженерів енергетиків України"

7. Ремінська ГС "Асоціація з енергоефективності та
Оксана Сергіївна енергозбереження"

8. Тесленко
Олександр Іванович ГО "Фонд розвитку конкуренції"

9. Шумейко
Анна Володимирівна Національний екологічний центр України
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Запрошені:

1. Євтушенко 
Людмила Вікторівна

2. Дима
Вікторія Василівна

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю 
Держенергоефективності
ГО "Українське громадське об'єднання міжвідомчих 
комунікацій у сфері охорони навколишнього природного 
середовища Е-ЕКОЛОГІЯ"

3. Третьяков
Олександр Васильович ВГО "Асоціація правників України

Кворум є.

Засідання громадської ради при Держенергоефективності відкрив заступник 
Голови громадської ради Г.Гелетуха.

1. Узгодження порядку денного.

Г.Гелетуха ознайомив присутніх із проектом порядку денного. Він зауважив на 
необхідності у п.6 "Різне" розглянути розроблений Агентством орієнтовний план 
проведення консультацій з громадськістю Держенергоефективності на 2017 рік. 
Г.Гелетуха запропонував членам громадської ради висловити свої пропозиції та 
зауваження до нього.

Присутні члени громадської ради підтримали запропонований проект порядку

Пропозиція: Затвердити запропонований порядок денний засідання громадської

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" - 0.

Рішення: Затвердити порядок денний у наступній редакції:

1. Затвердження порядку денного.
2. Концепція системи державної акредитації постачальників енергетичних 

послуг/енергетичного аудиту. Концепція створення Національного реєстру 
фахівців з енергоаудиту та енергоменеджменту.

3. Про долучення до роботи стосовно створення концепції Фонду 
енергоефективності.

4. Про розробку механізмів стимулювання енергоефективності та 
енергозбереження в бюджетній сфері, адміністративних та житлових 
будівлях, на малих та середніх підприємствах (МСП), створення 
механізмів державної підтримки ринку ЕСКО.

- Розгляд орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 
Держенергоефективності на 2017 рік.
- Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради

денного.

ради.

5. Різне:
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2. Концепція системи державної акредитації постачальників енергетичних 
послуг/енергетичного аудиту. Концепція створення Національного реєстру 
фахівців з енергоаудиту та енергоменеджменту.

Г.Гелетуха надав слово О.Овдієнку для представлення концепції створення 
Національного реєстру фахівців з енергоаудиту, енергоменеджменту, вимірювань 
та верифікації та концепції системи державної акредитації постачальників 
енергетичних послуг (додаток 1 до протоколу).

О.Овдієнко зазначив, що енергоефективність та енергергозбереження мають 
стати ключем до конкурентоспроможності, ключем до відродження вітчизняної 
промисловості, до покращання життя громадян України, включаючи житлові 
умови та комунальні послуги. Для цього необхідно здійснювати пошук та 
підготовку самомотивованих фахівців міжнародного рівня, які забезпечать 
прорив енергоефективних та енергозберігаючих проектів в кожному куточку 
України, а також забезпечити виконання міжнародних зобов'язань, взятих 
Україною при підписанні Угоди з ЄС в частині імплементації енергетичних 
директив.

Він представив міжнародний досвід у даному напрямку. О.Овдієнко нагадав 
присутнім про термінологію, яка визначена Директивами ЄС, та інші положення 
Директив щодо сертифікації та контролю надавачів енергетичних послуг, 
енергоаудиту. Він також зазначив, що в рамках проекту USAID "Муніціпальна 
енергетична реформа в Україні" на базі міжнародних вимог до сертифікації 
спеціалістів, а також 37-річного досвіду сертифікації АЕЕ розроблено 
Положення щодо побудови незалежної системи сертифікації спеціалістів з 
енергоменеджменту.

Також О.Овдієнко представив міжнародний досвід з сертифікації вимоги до 
органів з сертифікації спеціалістів.

Він представив кодекс етики енергоменеджера, що запроваджено в АЕЕ, та 
приклади реєстру фахівців, що запроваджені в Данії, Великобританії, Ірландії.

Він також навів приклад державної акредитації постачальників енергетичних 
послуг Об'єднаних Арабських Еміратів.

Завершуючи свою доповідь О.Овдієнко озвучив пропозиції АЕЕ щодо Концепції 
створення Національного реєстру фахівців та щодо Концепції системи 
державної акредитації постачальників енергетичних послуг.

Н.Данилова поцікавилась щодо економічного ефекту від впровадження 
представлених системи державної акредитації та реєстру фахівців.

О.Овдієнко зазначив, що основна вигода -  це отримання якісної послуги 
споживачем. Крім того, це відповідальність організації, що видає сертифікат, за 
роботу (якість) певного енергоаудитора. Економічна вигода для держави -  не 
розкрадання державних коштів.

Пропозиція: Інформацію взяти до відома. Рекомендувати АЕЕ доопрацювати 
концепції та представити їх для розгляду громадської ради.
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Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

Рішення: Інформацію взяти до відома. Рекомендувати АЕЕ доопрацювати 
концепції та представити їх для розгляду громадської ради.

3. Про долучення до роботи стосовно створення концепції Фонду 
енергоефективності.

Г.Гелетуха надав слово А.Шумейко для інформування про долучення до роботи 
стосовно створення концепції Фонду енергоефективності.

А.Шумейко поінформувала присутніх про спільний лист-звернення 
ЕІаціонального екологічного центру України, Асоціації "Енергоефективні міста 
України", Громадянської мережі "Опора", "Діксі Груп" та інших громадських 
організацій до Прем'єр-міністра України В.Гройсмана, Першого віце-прем'єр- 
міністра -  Міністра економічного розвитку і торгівлі України С.Кубіва, Віце- 
прем'єр-міністра -  Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово- 
комунального господарства Г.Зубка, Голови Держенергоефективності С.Савчука, 
Голови Комітету Верховної Ради України з питань будівництва, містобудування і 
житлово-комунального господарства С.Скуратовського з пропозицією 
використання успішного досвіду прозорості обговорення бюджетного процесу, 
продемонстрованого Урядом та Парламентом України у 2016 році, для 
максимального посилення успішних прикладів використання бюджетних коштів. 
Це стосується, зокрема, реалізації програми "теплих кредитів", що стало 
прикладом поступового формування дієвого інструменту державної підтримки 
енергоефективності. Програма стала реальним стимулом до впровадження 
енергоефективних заходів та завоювала довіру населення. На цьому зійшлися і 
незалежні експерти, і активісти з енергоефективності з усіх регіонів України.

У листі-зверненні громадські організації висловили прохання ініціювати зміни 
до проекту Державного бюджету України на 2017 рік щодо забезпечення 
достатнього фінансування енергоефективності у 2017 році; вдосконалити 
програму "теплих кредитів" та продовжити її дію до 2020 року; докласти зусиль 
щодо запуску Фонду енергоефективності та прийняття необхідних нормативно- 
правових актів.

А.Шумейко зазначила, що важливим завданням залишається завершення роботи 
над фінальним варіантом Концепції Фонду енергоефективності: визначення 
суб’єктів та об’єктів фінансування, механізму управління, продуктів Фонду та їх 
дистрибуції, технічних питань тощо

Вона наголосила, що Фонд енергоефективності, "теплі кредити" та інші 
механізми фінансової підтримки населення повинні діяти паралельно, 
забезпечуючи споживачеві можливість вибору між різними пропозиціями.

Пропозиція:
3.1. Підтримати пропозицію щодо продовження програми "теплих кредитів" до 
2020 року.
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.
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3.2. Збільшити фінансування програми "теплих кредитів" до 2 млрд в рік. 
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

3.3. Підтримати створення Фонду енергоефективності та долучити до роботи 
над Концепцією Фонду громадські організації та незалежних експертів у сфері 
енергоефективно сті.
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

3.4. Розширити перелік суб’єктів, які матимуть право на участь у програмі 
"теплих кредитів".
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

3.5. Розглянути питання щодо розширення кількості банків-партнерів програми 
"теплих кредитів".
Голосували: "за" - 6, "проти" - 0, "утримались" — 3.

3.6. Підготували відповідний лист-звернення із зазначенням вище зазначених 
пропозицій (А.Шумейко).
Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

Рішення:
3.1. Підтримати пропозицію щодо продовження програми "теплих кредитів" до 
2020 року.
3.2. Збільшити фінансування програми "теплих кредитів" до 2 млрд в рік.
3.3. Підтримати створення Фонду енергоефективності та долучити до роботи 
над Концепцією Фонду громадські організації та незалежних експертів у сфері 
енергоефективності.
3.4. Розширити перелік суб’єктів, які матимуть право на участь у програмі 
"теплих кредитів".
3.5. Розглянути питання щодо розширення кількості банків-партнерів програми 
"теплих кредитів".
3.6. Підготували відповідний лист-звернення із зазначенням вище зазначених 
пропозицій (А.Шумейко).

4. Про розробку механізмів стимулювання енергоефективності та 
енергозбереження в бюджетній сфері, адміністративних та житлових 
будівлях, на малих та середніх підприємствах (МСП), створення механізмів 
державної підтримки ринку ЕСКО.

Г.Гелетуха надав слово О.Буртовому для представлення питання щодо розробки 
механізмів стимулювання енергоефективності та енергозбереження в бюджетній 
сфері, адміністративних та житлових будівлях, на малих та середніх 
підприємствах (МСП), створення механізмів державної підтримки ринку ЕСКО.

О.Буртовий передав слово представнику Асоціації правників України 
О.Третьякову для презентації Проблеми впровадження ЄСКО в бюджетній сфері 
(додаток 2 до протоколу).

О.Третьяков ознайомив присутніх з чинними нормативно-правовими актами, які 
регулюють дане питання. Він окреслив основну проблему функціонування
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моделі, а саме, що невідповідність між положеннями Закону "Про 
запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації" та Закону "Про публічні закупівлі" фактично не 
дозволяє провести закупівлю послуг енергосервісу.

О.Буртовий зауважив, що проект закону про внесення змін до Закону України 
"Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування прав та 
законних інтересів суб'єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації", а саме, щодо механізму закупівлі енергосервісу 
прийнятий Верховною Радою України в першому читанні.

Він також зазначив, що зазначеним законопроектом:
- передбачається приведення у відповідність процедури закупівлі до положень 
Закону "Про публічні закупівлі";
- визначені особливості проведення закупівлі, змісту тендерної документації, 
оцінки пропозицій, критерій оцінки тощо;
- змінено максимальний строк договору з 10 до 15 років;
- визначені особливості проведення закупівлі щодо об’єктів, які перебувають у 
віданні декількох розпорядників бюджетних коштів;
- відмінено обов’язковий мінімальний рівень економії, який залишається у 
замовника.

О.Буртовий та О.Третьяков зазначили проблеми моделі, які залишаються не 
вирішеними:
- наразі впроваджені механізми направлені на вирішення технічних та 
процедурних проблем моделі;
- основна проблема створення ринку ЕСКО послуг -  проблема фінансування 
самого ЕСКО (у ЕСКО компаній відсутні кошти для впровадження проектів).

Також О.Буртовий та О.Третьяков запропонували шляхи вирішення зазначених 
проблем, а саме:
- доповнити перелік суб’єктів, які можуть отримати державну підтримку за 
програмою «теплі кредити» та іншими програмами державної підтримки 
енергоефективності, ЕСКО компаніями
- внести ЕСКО (незалежно від організаційно-правової форми) до переліку 
суб’єктів, які зможуть отримати державну підтримку від Фонду 
Енергоефективності
- запропонувати механізми фінансування ЕСКО, зокрема -  можливість викупу 
Фондом Енергоефективності прав вимоги до бюджетного замовника ЕСКО 
послуг, надання Фондом гарантій за зобов'язаннями ЕСКО тощо.

Пропозиція:

4.1. Внести (у лист-звернення, який готуватиме А.Шумейко) пропозицію щодо 
внесення ЕСКО до переліку суб’єктів, які зможуть отримати державну 
підтримку від Фонду енергоефективності

Голосували: "за" - 7, "проти" - 0, "утрималися" - 2
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4.2. Внести (у лист-звернення, який готуватиме А.Шумейко) пропозицію щодо 
доповнення переліку суб’єктів, які можуть отримати державну підтримку за 
програмою "теплі кредити" та іншими програмами державної підтримки 
енергоефективності, ЕСКО компаніями

Голосували: "за" - 2, "проти" - 3, "утрималися" -  4.

4.3. Підготували відповідний лист-звернення (О.Буртовий) щодо:
- необхідності якнайшвидшого прийняття законопроекту стосовно внесення змін 
до Закону "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу);
- внести ЕСКО (незалежно від організаційно-правової форми) до переліку 
суб’єктів, які зможуть отримати державну підтримку від Фонду 
енергоефективності.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" -  0.

Рішення:

4.1. Внести (у лист-звернення, який готуватиме А.Шумейко) пропозицію щодо 
внесення ЕСКО до переліку суб’єктів, які зможуть отримати державну 
підтримку від Фонду енергоефективності

4.2. Підготували відповідний лист-звернення (О.Буртовий) щодо:
- необхідності якнайшвидшого прийняття законопроекту стосовно внесення змін 
до Закону "Про запровадження нових інвестиційних можливостей, гарантування 
прав та законних інтересів суб’єктів підприємницької діяльності для проведення 
масштабної енергомодернізації" (щодо механізму закупівлі енергосервісу);
- внесення ЕСКО (незалежно від організаційно-правової форми) до переліку 
суб’єктів, які зможуть отримати державну підтримку від Фонду 
енергоефективності.

5. Різне.

5.1. Розгляд орієнтовного плану проведення консультацій з громадськістю 
Держенергоефективності на 2017 рік.

Г.Гелетуха поінформував присутніх, що Агентством розроблено орієнтовний 
план проведення консультацій з громадськістю Держенергоефективності на 2017 
рік. Даний план надано присутнім для ознайомлення та запропонував висловити 
свої пропозиції та зауваження до нього.

О.Ремінська зауважила про необхідність перенесення дати електронних 
консультацій щодо законопроекту "Про енергетичну ефективність" з серпня 
2017 року на лютий 2017 року, передбачивши, крім іншого, проведення круглого 
столу.

Присутні також зауважили щодо доповнення плану пунктом стосовно 
обговорення питання імплементації Директиви 2012/27/ЄС.
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Пропозиція: Погодити розроблений Агентством орієнтовний план проведення 
консультацій з громадськістю Держенергоефективності на 2017 із врахуванням 
висловлених зауважень та пропозицій.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утримались" -  0.

Рішення: Погодити розроблений Агентством орієнтовний план проведення 
консультацій з громадськістю Держенергоефективності на 2017 із врахуванням 
висловлених зауважень та пропозицій

5.2. Визначення дати проведення наступного засідання громадської ради

Г.Гелетуха запропонував визначити дату, час та місце проведення наступного 
засідання громадської ради, а саме провести чергове засідання громадської ради 
16 грудня п.р. об 11:00 у приміщенні Держенергоефективності.

Пропозиція: Провести наступне засідання громадської ради 16 грудня п.р. об 
11:00 у приміщенні Держенергоефективності.

Голосували: "за" - 9, "проти" - 0, "утрималися" -  0.

Рішення: Провести наступне засідання громадської ради 16 грудня п.р. об 11:00 
у приміщенні Держенергоефективності за адресою: м. Київ, пров. Музейний, 12, 
кімната 301.

Заступник Голови Громадської ради
при Держенергоефективності підпис Г. Гелетуха

Секретар Громадської ради підпис Н. Данилова
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