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ЗВІТ  
ПРО РОБОТУ ГРОМАДСЬКОЇ РАДИ ПРИ МІНІСТЕРСТВІ ЕНЕРГЕТИКИ ТА 

ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ  
ЗА  2016 -2017-2018 РОКИ 

 

Громадська рада при Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 
(далі - ГР) сформована  із 35 представників інститутів громадянського суспільства на 
Установчих зборах 17 серпня 2016 року (наказ Міністра від 22.08.2016 №534).  

Головою ГР було  обрано Поташника С.І. (протокол  від 17.08. 2016 року № 1(ГР)– 
2016), затверджено Структуру ГР, склад Правління та Секретаріат ГР, обрано голів комісій 
(протокол від 22.09.2018 № 2(ГР)– 2016) 
За звітний період проведено:  
у 2016 році: 

7 ЖОВТНЯ 2016 року – 
засідання Правління ГР з «Обговорення Проекту Державного бюджету України на  2017 
рік» за участі заступника  Міністра – керівника апарату - Лабоженка Д.Б., директорів 
департаментів, начальників управлінь та відділів Міністерства.  
(ПРОТОКОЛ № 3(ПГР)-2016)   
28 ЖОВТНЯ 2016року –  
засідання Громадської ради з розгляду питання «Принципи формування тарифів на 
житлово-комунальні послуги, опалення, природний газ, електроенергію, водопостачання, 
а також урядові заходи із спрощення порядку надання  населенню субсидій для 
відшкодування витрат на оплату житво-комунальних послуг, підтримки 
енергозбереження» за участі у Першого заступника Міністра -  Карп Г.В., директорів  
департаментів та ін. (ПРОТОКОЛ № 4(ПГР-2016). 
15 ГРУДНЯ  2016 року   -  
засідання ГР «Про проходження підприємствами ПЕК осінньо-зимового періоду 2016-
2017рр., погодження проекту Положення про ГР, Орієнтовного  плану проведення 
консультацій з громадськістю, затвердження Плану роботи Громадської ради на  2017 рік  
та ін. (ПРОТОКОЛ № 6(ПГР)-2016 ) 

 

у 2017році 
19 СІЧНЯ  2017 року – 
спільне засідання Правління Громадської ради при Міненерговугілля та Президії 
Громадської ради при НКРЕКП з «Обговорення проекту Енергетичної стратегії України 
до 2035 року та проекту Середньострокового плану дій Уряду до 2020року».  
(ПРОТОКОЛ № 7- 2017) 
24 ЛЮТОГО  2017 року –  
засідання Громадської ради «Про наявні  проблеми, які виникли в роботі енергетики 
України та пропозиції щодо їх вирішення» (ПРОТОКОЛ № 8(ГР) – 2017) 
4 КВІТНЯ  2017 року –  
засідання Громадської ради «Про сучасний стан та заходи з розвитку  атомно-
промислового комплексу України» та  «Про формування фінальної версії проекту 
Енергетичної стратегії України до 2035 року» (ПРОТОКОЛ № 9(ГР) – 2017) 
30 ТРАВНЯ  2017 року-  
виїзне засідання ГР на Трипільську ТЕС, м.Українка «Про стан реформування вугільної 
промисловості України» та «Про технічний стан об'єктів теплової енергетики і 
теплопостачання та перспективи розв'язання наявних проблем галузі». (ПРОТОКОЛ № 
10(ГР) – 2017) 
14 ЛИПНЯ  2017 року - 
засідання ГР «Про стан та перспективи міжнародної технічної допомоги та 
залучення інвестицій в розвиток паливно-енергетичного комплексу України» 
(ПРОТОКОЛ № 11(ГР) – 2017) 
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05 ЖОВТНЯ  2017 року – 
засідання ГР «Про сучасні проблеми нафто - газового комплексу України та   шляхи  їх 
вирішення» та «Про Меморандум про співпрацю між Громадською радою при 
Міністерстві енергетики  та вугільної промисловості України та Громадською 
організацією Молодіжна Енергетична Спільнота».  
(ПРОТОКОЛ № 12(ГР) – 2017)  

 

05 ЖОВТНЯ  2017 року –  
засідання Правління ГР «Про накази Міненерговугілля від 04.09.2017 №586 «Про  
затвердження структури та чисельності самостійних структур підрозділів апарату 
Міненерговугілля» та від 06.09.2017 №588 «Про організацію роботи Міненерговугілля з 
реалізації положень Закону України «Про ринок електричної енергії»  
(ПРОТОКОЛ № 13(П) – 2017) 

 

01 ЛИCТОПАДА  2017 РОКУ – 
засідання ГР «Про стан готовності підприємств та організацій ПЕК до  осінньо-
зимового періоду 2017-2018рр.», різне. Зокрема за систематичний пропуск засідань без 
поважних причин було  припинено  членство  в  Громадській  раді  Косянчука Л.В. 
та Ніцовича Р.І. (ПРОТОКОЛ № 14(ГР) – 2017) 

 

05 ГРУДНЯ  2017 року - 
засідання Правління ГР «Про участь у підготовці та проведенні заходів з нагоди 
святкування Дня енергетика та 55-ої річниці створення  Міністерства енергетики» 
(ПРОТОКОЛ № 15(П) – 2017) 

 
у 2018 році 

08 СІЧНЯ  2018 року - 
засідання Правління Громадської ради «Про розгляд Плану заходів з реалізації етапу 
«Реформування енергетичного сектору (до 2020 року)» Енергетичної стратегії України 
до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність»  
(ПРОТОКОЛ № 17(П) – 2018) 

 

24 СІЧНЯ  2018 року- 
засідання ГР  з питань: «Звіт про роботу Громадської ради  у 2017році. Про план роботи 
ГР на 2018 рік. Про дисципліну відвідування  засідань членами ГР. Про заміщення 
вакантних місць у складі ГР» До складу Громадської ради при Міненерговугілля  
дообрано за результатами рейтингового голосування більшістю голосів Черватюк 
Людмилу Дмитрівну, Шепетька Романа Івановича. (ПРОТОКОЛ № 16(ГР) – 2018) 
 

6 БЕРЕЗНЯ та  
28 БЕРЕЗНЯ   2018 року  
спільне засідання громадських рад при Міністерстві енергетики та вугільної 
промисловості України  та при НКРЕКП  з розгляду питань: 
Про технічний стан об'єктів теплової енергетики і теплопостачання та перспективи 
розв'язання наявних проблем з урахуванням вимог Європейського союзу. Про проблемні 
питання, пов’язані із впровадженням добового балансування на ринку природного газу. 
(ПРОТОКОЛ № 18- 2018) 
 

24 КВІТНЯ 2018 року - 
засідання Правління Громадської ради  з  питань порядку денного  чергового 
засідання Громадської ради, надання кандидатур до складу Ініціативної групи з 
підготовки Установчих зборів для формування нового складу ГР, різне. 
(ПРОТОКОЛ № 19(П) – 2018) 
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22 ТРАВНЯ  2018 року  - 
засідання Громадської ради з розгляду питань:  
Про поточні та перспективні плани Міненерговугілля  щодо забезпечення національної 
економіки вітчизняним вугіллям, розробки перспективних родовищ бурого вугілля та 
торфу. Кібернетична безпека об’єктів критичної інфраструктури електроенергетичної 
галузі.  (ПРОТОКОЛ № 20- 2018) 
 

26 ЧЕРВНЯ   2018 року-  
засідання Громадської ради з розгляду питань: 
Тарифна політика НКРЕКП та її вплив на відтік висококваліфікованих кадрів із 
сектору атомної енергетики. Про кадастр площадок для АЕС: необхідність його 
актуалізації та затвердження на законодавчому рівні (ПРОТОКОЛ № 21(ГР) – 2018) 

 
Протоколи усіх засідань Громадської ради з рішеннями та пропозиціями у додатках 

розміщені на веб-сайті Міненерговугілля, а також направлені структурним підрозділам 
Міністерства для врахування та використання в роботі. 

 
Члени ГР брали участь у роботі комітетів ВР, галузевих робочих груп та комісій 

Міненерговугілля,  були активними учасниками конференцій, семінарів, засідань 
профільних комітетів та ін.  

Зокрема  у складі  Експертної ради з питань підготовки проекту Плану заходів з 
реалізації Енергетичної стратегії України до 2035 року працюють: Голова ГР 
Поташник С.І., члени ГР Котко В.Г., Рябцев Г.Л., Сапєгін С.В.,Оржель О.А. 

За наказом Міністра Насалика І.С. Голова комісії ГР з  питань вугільно - торф’яного 
комплексу Татаринов А.А.  працював у складі комісії Міненерговугілля з відбору 
інвестиційних проектів у вугільній галузі для реалізації яких надається державна 
підтримка/допомога у формі державних гарантій у 2017 році. 

Кандидатури членів ГР Котка В.Г., Шпака О.Л.  та голови комісії ГР з питань 
електроенергетичного комплексу Григоровського В.В. надані до складу Робочої групи з 
реалізації положень Закону України «Про ринок електричної енергії». 

Комісіями ГР за звітний період проведена значна робота, зокрема 
комісією з  питань ядерно-промислового комплексу (голова комісії Коровкін В.О.)  

обговорено: Енергетичну стратегію України на період до 2035р., стратегічний план 
розвитку НАЕК "Енергоатом" на період з 2017-2021 року, Концепцію державної 
економічної програми розвитку атомно-промислового комплексу України до 2020 року, 
Концепцію зняття з експлуатації ядерних енергоблоків України. Підготовлено для 
розгляду на засіданні ГР  питання щодо  ліквідації нормативних актів стосовно дії 
радіації на персонал і довкілля, реформування медсанчастин  у містах-супутниках-
атомних електростанцій, тарифної політики держави стосовно ДП «НАЕК «Енергоатом», 
кадастрових питань при виборі майданчиків для нових енергоблоків АЕС України  та ін. 
Для розгляду проблем атомної енергетики в комісії організовані експертні групи за участі 
ветеранів. Проведені громадські слухання з питань продовження терміну експлуатації 
енергоблоків на ВП  «Рівненська АЕС», ВП «Запорізька»,ВП «Южно-українська АЕС», 
ВП «Хмельницька». Члени комісії брали участь у роботі Ради ветеранів атомної 
енергетики та промисловості України, Міжнародній науково-практичній конференції з 
підвищення безпеки та ефективної роботи атомної енергетики, засіданнях Ядерного 
Форуму України, Українського ядерного товариства,  

Голова комісії Коровкін В.О. брав участь у засіданнях Міжнародної Ради ветеранів 
атомної енергетики і промисловості (МСВАЭП) в м.Славутич, Москві, Празі (Чехія), 
АЕС Козлодуй (Болгарія), Мецаморська АЕС(Вірменія), у засіданнях Генеральної 
Асамблеї МАГАТЕ в м. Відень (Австрія) у 2016 та 2017 рр.,ВАО АЕС-МЦ. 
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Комісією з  питань вугільно - торф’яного комплексу (голова комісії Татаринов 
А.А.) підготовлено для розгляду на засіданнях ГР  питання, пов’язані зі станом 
реформування  державного сектору вугільної промисловості України, підготовки 
паливно-енегетичного комплексу  до роботи в  осінньо-зимовий період 2017-2018 рр та 
ін. 

Члени   комісії брали участь у засіданнях колегії  Міненерговугілля  та низці нарад, де 
розглядались питання  пов’язані з роботою підприємств вугільно- торф’яного комплексу, 
обговоренням Концепції  реформування  та розвитку вугільної промисловості  на період 
до 2020 року. 

Голова та члени комісії ГР вели активне обговорення проектів Урядових рішень щодо 
планів реалізації вищезазначеної Концепції та пропозицій стосовно утворення  
Національної вугільної компанії. Низка  напрацьованих  пропозицій передана  на розгляд 
Урядової Міжвідомчої робочої групи з питань врегулювання кризових явищ у вугільній 
промисловості. 

Голова комісії Татаринов А.А. брав участь у  роботі робочої групи з представників 
Мінсоцполітики, Міненерговугілля, галузевих профспілок, яка вже другий рік 
намагається врегулювати спірні питання, пов’язані з формуванням списків  виробництв, 
робіт, професій, посад  і працівників, занятість в яких дає право на пенсію за віком на 
пільгових умовах, затверджених постановою  Кабінету Міністрів України  від 24 червня 
2016 року № 461. 

Голова та члени комісії ГР і до сьогодні  є членами робочої групи з розгляду 
запропонованих змін  та доповнень до Галузевої угоди між Міненерговугілля, іншими 
державним органами, власниками, що діють у вугільній галузі, і всеукраїнським 
профспілками вугільної  промисловості. 

Комісією з питань нафтогазового комплексу (голова комісії Ніколаєнко В.М., 
заступник Бакулін О.Ю.) проведено 12 різноманітних заходів, серед яких:  

круглий стіл Комітету Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного 
комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки на тему: «Передумови для приватизації: 
реалії та очікування»;  

національна консультація в Кабінеті Міністрів України за участю представників 
органів  державної влади, місцевого самоврядування всіх областей України, депутатів 
різних рівнів, науковців та освітян, представників інститутів громадянського суспільства, 
професійних об’єднань, бізнесу, ЗМІ, експертів міжнародних організацій щодо «Стратегія 
сталого розвитку України на період до 2030 року»;  

підготовка та проведення засідання  ГР «Про сучасні проблеми нафтогазового 
комплексу України та шляхи їх вирішення»;  

круглий стіл НТСЕУ спільно з Комітетом Верховної Ради України з питань ПЕК на 
тему «Законодавче забезпечення оформлення права на земельні ділянки для розміщення 
будівництва, експлуатації та обслуговування об’єктів енергетики»;  

круглий стіл «Енергетична стратегія України. Що стане гарантією її успішної 
реалізації?»  в рамках Міжнародного енергетичного форуму «Тиждень Відкритої 
Енергетики 2017»; 

участь в робочих групах Координаційної ради  з питань  реалізації в Україні 
Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд» та ін.  
Комісія також спрямувала свою діяльність на вдосконалення та розробку нормативної 
бази на ринку природного газу та підготували пропозицій до наступних нормативно - 
правових актів: 
проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
їх приведення у відповідності з Законом України «Про ринок природного газу»; 
проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження ліцензійних умов провадження 
господарської діяльності на ринку природного газу»; 
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проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»; 
проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Змін до Кодексу газотранспортної 
системи»; 
проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року та проекту нової Енергетичної 
стратегії України до 2035 року; 
проекту постанови КМУ «Про внесення змін до постанови КМУ від 22 березня 2017 року  
№ 187»; 
до проекту Закону України «Про енергетичного омбудсмена»; 
до пов’язаних законопроектів  № 5722, 6277, 6277-1, 6306; 
до проекту  постанови НКРЕКП  «Про затвердження Змін до деяких постанов НКРЕКП 
щодо впровадження добового балансування на ринку природного газу»; 
до проекту Постанови Кабінету Міністрів  України «Про внесення змін у додаток до 
проекту постанови Кабінету Міністрів України від 25 грудня 1996 року                     № 
1548»; 
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження правил розгляду звернень споживачів 
щодо дій суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та/або 
комунальних послуг»; 
до проекту Положення про покладення спеціальних обов’язків на суб’єктів ринку 
природного газу для забезпечення суспільних інтересів у процесі функціонування ринку 
природного газу; 
до проекту постанови НКРЕКП «Про проведення позапланових виїзних та невиїзних 
перевірок суб’єктів господарювання, що провадять діяльність у сферах енергетики та 
комунальних послуг»; 
до проекту плану заходів з реалізації Енергетичної стратегії України; 
до проекту закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 
метрології та метрологічної діяльності»; 
до проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо удосконалення порядку ліцензування господарської діяльності»; 
до проекту постанови НКРЕКП «Про внесення змін до Постанови НКРЕКП від 
30.03.2015 № 2494 та Типового договору розподілу природного газу»; 
до проекту постанови НКРЕКП «Про затвердження Тимчасової методики визначення та 
розрахунку тарифу на послуги розподілу природного газу»; 
до проекту наказу «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 
виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки». 
Членами комісії підготовлена презентація та доповідь на засідання Громадської ради на 
тему: «Ринок природного газу України: Споживач платить за все, тому завжди неправий», 
прийнята участь у нараді в Міністерстві енергетики та вугільної промисловості України 
щодо проекту постанови  «Про затвердження Положення про покладення спеціальних 
обов’язків на суб’єктів ринку природного газу для забезпечення загальносуспільних 
інтересів у процесі функціонування ринку природного газу», у круглому столі на тему: 
«Співпраця у трикутнику Парламент - Уряд – «НАК «Нафтогаз» та «Стан впровадження 
нової тарифної методології з розподілу природного газу» в НКРЕКП, 
Підготовлені презентація та доповідь на засідання ГР щодо складових частин ціни 
природного газу для побутових споживачів та перспектив її зміни та на спільне засіданні 
громадських рад при НКРЕКП і Міненерговугілля «Про проблемні питання, пов’язані із 
впровадженням добового балансування на ринку природного газу». 
 

Члени комісії з  питань електроенергетичного комплексу (голова комісії 
Григоровський В.В.) у 2016році: 

1. Участь у роботі платформи операторів систем транспортування та систем розподілу 
електричної енергії при Секретаріаті Енергетичного співтовариства.  
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2. Участь у засіданнях робочої групи при Комітеті ВР України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо опрацювання 
проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України». 

3. Участь у конференції експертів електроенергетичної галузі України та 
представників підприємств електроенергетики Австрійської Республіки.     

4. Участь у ХІV Міжнародному форумі "Паливно-енергетичний комплекс України: 
сьогодення та майбутнє".  

5. Участь у VIII Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі "Енергоефективність та 
відновлювана енергетика".  

6. Участь у VII Європейсько-українському енергетичному дні "Енергетика і стереотипи - 
гендер, безпека, корупція".  

7. Участь у круглому круглому столі на тему інвестиційної привабливості 
електроенергетики України  в ЛігаБізнесІнформ. 

8. Надання інтерв’ю ЗМІ з питань стану та перспектив розвитку електроенергетичного 
комплексу: - «Укрінформу»; - ТРК «Ера».    

9. Участь у засіданнях робочої групи при Комітеті ВР України з питань паливно-
енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки щодо опрацювання 
проекту Закону України «Про ринок електричної енергії України» та підготовки його 
до другого читання.  

10. Організація та проведення круглого столу на тему «Постачання  електроенергії 
споживачам: як досягти балансу ціни та якості» за участю колишнього посла Держдепу 
США з питань енергетичної безпеки Карлоса Паскуаля.   

11. Організація та проведення презентації результатів дослідження «Стимулююче 
регулювання розподілу електроенергії в Україні: застосування міжнародного досвіду» 
від дослідницької компанії IHS Energy. 

12. Участь у кргуглому столі «Передумови для приватизації: реалії та очікування інвесторів» 
у Верховній Раді України.  

13. Участь круглому столі «Стан імплементації рекомендацій АМКУ щодо дистрибуції 
електроенергії».  

14. Участь у круглому столі на тему «Новий закон про електроенергетику: чого очікувати 
споживачам» в УНІАН. 

15. Надання інтерв’ю ЗМІ з питань стану та перспектив розвитку 
електроенергетичного комплексу, а також організація прес-турів до деяких 
енергорозподільчих компаній України.     

У 2017 році 
1. Робоча зустріч у Відні з представниками Енергетичного Співтовариства щодо 

доопрацювання проекту Енергетичної стратегії України до 2035 року «Безпека, 
енергоефективність, конкурентоспроможність».  

2. Виступ голови Комісії В. Григоровського на 8-му Українському енергетичному форумі. 
3. Участь у робочій групі з розробки Кодексу розподільчих електричних мереж (постійно 

протягом року). 
4. Участь у робочій групі з розробки критеріїв якості розподіленої електроенергії (постійно 

протягом.  
5. Виступ голови Комісії В. Григоровського на 6-му Міжнародному форумі з конкурентної 

політики (програма ЕС COSME». 
6. Участь у роботі семінару «Плата за приєднання до електромереж» Участь в  роботі 

круглого столу УКРІНФОРМу «Коли буде прийнято зміни до Закону «Про ринок 
електроенергії України». 

7. Участь в роботі науково - технічної конференції міжнародної виставки «Elcom Ukraine – 
2017». 
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8. Участь делегації українських електророзподільчих компаній у навчальній програмі 
Австрійського енергетичного агентства щодо проблем функціонування нової моделі 
ринку електроенергії та розвитку відновлюваної енергетики. 

9. Участь в роботі Австрійсько – Українського бізнес – форуму в частині питань, пов’язаних 
з розвитком відновлюваної енергетики. 

10. Участь в роботі конференції «Зміна парадигми в урядових комунікаціях».  
11. Виступ голови Комісії В. Григоровського на ІІ-му міжнародному Енергетичному 

Конгресі. 
12. Участь в роботі засідання Комітету Верховної Ради України з питань  ПЕК щодо розгляду 

проекту Енергетичної Стратегії України до 2035 року. 
13. Участь в роботі круглого столу «Формування конкурентних умов функціонування ринку 

електричної енергії в умовах трансформації» в Антимонопольному комітеті України. 
14. Участь в Міжнародній конференції із залучення інвестицій під проекти з відновлюваної 

енергетики «Invest Energy Day». 
15. Проведення конференції за участю українських та французьких електророзподільчих 

компаній щодо розвитку в Україні систем розподільчих електромереж “Smart grids”. 
16. Участь у спільному круглому столі, організованому Верховною Радою України та 

Представництвом ЄС в Україні «Ключова роль України в енергетичній безпеці Європи».  
17. Проведення інформаційної кампанії за участі провідних українських ЗМІ щодо ходу 

приватизації державних часток українських електророзподільчих компаній, перспектив 
запровадження в Україні  RAB-регулювання та основних положень Енергетичної 
стратегії України до 2035 року. 

18. Організація та проведення візиту представників ряду українських обленерго до Франції з 
метою вивчення досвіду французьких компаній щодо технічних рішень, пов’язаних з 
побудовою систем “Smart grids”, а також акумулювання електроенергії, виробленої на 
об’єктах відновлюваної.  

19. Участь в роботі міжнародної конференції з питань екології в енергетиці  під егідою ТПП 
України та представництва ЄС в Україні. 

20. Участь в роботі Міжнародної конференції «Стала енергетика SEF – 2017». 
21. Участь в роботі міжнародної конференції  «Нафта, газ та відновлювані джерела енергії». 
22. Проведення переговорів з керівництвом європейських асоціацій “Eurelectric” та “Euro 

Smartgrid” щодо перспектив подальшої співпраці в сфері електроенергетики.  
23. Участь у Міжнародному форумі «Паливно-енергетичний комплекс України: 

сьогодення та майбутнє». 
24. Організація візиту представників українських електророзподільчих компаній до 

Австрії з метою участі у міжнародній конференції «Діяльність компаній 
розподільчих електричних мереж в умовах лібералізації ринку електричної енергії».  

25. Участь в роботі Міжнародної конференції «Тиждень альтернативної енергетики». 
26. Участь у Круглому столі з енергетичних питань в рамках Міжнародної конференції з 

атлантичного співробітництва. 
27. Участь у форумі з проблем інвестицій в Україну під егідою Мінекономрозвитку та 

виступ з доповіддю щодо проблем інвестування в електроенергетичному секторі 
України.  

28. Надання інтерв’ю виданню Ліга бізнес-інформ на тему «Нова модель енергетики як 
зобов’язання України перед Європою».  

29. Участь у Генеральній асамблеї та засіданні Ради директорів Асоціації “Euro 
Smartgrid”. 

У 2018 році 
1. Участь у щорічному засіданні платформи   операторів розподільчих електричних мереж 

ЕDSO при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, участь у двосторонніх зустрічах з 
керівництвом Секретаріату ЕС та представниками енергетичного бізнесу (м. Відень). 
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2. Проведення переговорів з Генеральним секретарем Асоціації “Eurelectric” щодо набуття 
українською стороною членства в цій Асоціації (м. Брюссель).    

3. Виступ голови Комісії В. Григоровського у прямому ефірі 112 телеканалу з питань 
запровадження RAB-тарифу. 

4. Участь представників Комісії у 9-му Українському енергетичному форумі 
5. Виступ голови Комісії В. Григоровського на засіданні Круглого столу у ВР України 

«Запровадження RAB-тарифу в електроенергетиці: реформа чи перешкода». 
6. Участь голови Комісії В. Григоровського в Міжнародному форумі «Роль неурядових 

організацій у формуванні енергетичної політики» під егідою Єврокомісії (м. Софія).  
7. Участь голови Комісії В. Григоровського у Генеральній асамблеї та засіданні Ради 

директорів Асоціації “Euro Smartgrid”  (м. Берлін). 
8. Інтерв’ю голови Комісії В. Григоровського телеканалу «Україна» з питань RAB-

регулювання та перспектив його запровадження в Україні. 
9. Участь представників Комісії у роботі III Міжнародної енергетичної конференції 

«Інтеграція енергетичної системи України та ЕС: реформи та співробітництво з 
партнерами з Центральної Європи».  

10. Участь представників Комісії у Десятому засіданні Платформи операторів розподільчих 
електричних мереж ЕDSO при Секретаріаті Енергетичного співтовариства, в ході якого 
Директору Секретаріату ЕС Я. Копачу було передано проект дорожньої карти з 
імплементації законодавчих та технічних процедур переходу до роботи в умовах нової 
моделі ринку електроенергії в контексті його реформування відповідно до вимог Закону 
України «Про ринок електричної енергії в Україні» (м. Відень). 

11. Участь представників Комісії у конференції та засіданні Комітету DSO  Європейської 
Асоціації «EURELECTRIC», в ході яких членів  «EURELECTRIC» було ознайомлено зі 
станом справ в українських електророзподільчих мережах (м. Брюссель).  

12. Організація та Участь голови Комісії В. Григоровського в експертному круглому столі з 
обговорення перспектив та результатів впровадження RAB-регулювання в Україні. 

13. Організація та Участь голови Комісії В. Григоровського в тематичному Круглому столі 
на тему запровадження RAB-регулювання в Україні за участю представників 
законодавчої, виконавчої влади України, Регулятора та ряду провідних міжнародних 
експертів, а також за підтримки Європейської бізнес-асоціації.  

14. Організація візиту в Україну колишнього Посла Держдепартаменту США з питань 
енергетичної безпеки, нині старшого Віце-президента компанії IHS        К. Паскуаля з 
метою проведення зустрічей з керівництвом Комітету з питань ПЕК Верховної Ради 
України, Уряду, НКРЕКП та обговорення питань, пов’язаних із запровадженням в 
Україні RAB-регулювання.  

15. Участь представників Комісії у Форумі «Зовнішньоекономічна інвестиційна програма 
ЄС» під егідою Представництва Єврокомісії в Україні.  

16. Участь голови Комісії В. Григоровського у роботі 23-го Афінського  Енергетичного 
Форуму та Одинадцятого засідання Платформи операторів розподільчих електричних 
мереж ЕDSO при Секретаріаті Енергетичного співтовариства та представлення учасникам 
Форуму доповіді «RAB-тариф в Україні – домисли і реальність (Огляд проблеми очима 
Асоціації операторів розподільних електричних мереж України)» (м. Афіни).  

17. Робоча зустріч голови Комісії В. Григоровського з Директором Секретаріату 
Енергетичного співтовариства Я.Копачем та обговорення поточних питань реформування 
українського ринку електроенергії. 

18. Участь голови Комісії  В. Григоровського у Генеральній асамблеї і засіданні Ради 
директорів Асоціації “Euro Smartgrid” та проведення переговорів з керівництвом 
Асоціації щодо підтримки цією інституцією реформ у електроенергетичному 
секторі України (м. Брюссель). 
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Комісія з питань науково-технічного розвитку паливно-енергетичного комплексу 
(голова комісії Куцан Ю.Г.) за звітний період зосередила свою увагу:  

на розгляді документу «Енергетичної стратегії України до 2035 року» проведено 
черга засідань на яких були внесені та розглянуті ряд пропозицій до зазначеного 
документу; 

на розробці експертного висновку щодо проекту Закону України «Про ринок 
електричної енергії України». Комісія ініціювала проведення круглих столів по 
зазначеному питанню; 

члени комісії приймали участь в науково-практичній конференції «Розподільчі 
мережі 0,4-35 кВ як складова частина локальних електроенергетичних систем 
майбутнього». Матеріали конференції опубліковані в журналі «Новини енергетики» в 
№1, 2017 р.; 

за участю Голови комісії (модератор Куцан Ю.Г.) 4-8 грудня 2017 р. проведена  6 
міжнародна науково-практична конференція «Дослід впровадження елегазового 
устаткування в енергетиці України, перспективи, експлуатація та ремонт». Підготовлене 
відповідне рішення; 

Основна робота комісії спрямовувалась на відновлення наукового супроводу 
енергетичної галузі. З цією метою проведено ряд наукових-практичних конференцій з 
актуальних питань розвитку енергетики. 

Перелік конференцій додається. 
Члени Комісії приймали активну участь у заходах які проводились громадськими 

організаціями енергетичної спрямованості. 
 

              
Члени комісії з питань енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики (голова комісії Ковальчук Ю.Г.) у 2017 році брали участь у: 
першому відкритому засіданні постійно діючого семінару енергетиків та споживачів 

електричної енергії для розгляду стану роботи ринку електричної енергії, вирішенню 
питань функціонування енергетичних підприємств та споживачів електричної енергії, 
впровадженню новітніх форм діяльності та технологій в електроенергетичній системі, 
актуалізації стратегічних напрямів співпраці – Об’єднаної Ради Енергетичних Експертів 
(ОРЕЕ) 18 січня 2017 року м.Київ (Ковальчук Ю.Г.,Григорук І.А., Дупак О.С.). 

засіданні робочої групи, на тему: основні питання фінальної доповіді Bellona в рамках 
свого проекту в Україні щодо  уловлювання та зберігання вуглецю. 28 лютого 2017 року 
м.Київ,28 лютого 2017 року м.Київ ( Григорук І.А.) 

6-ній  Міжнародній виставці - конференції по сонячній енергетиці Центральної та 
Східної  Європи. 11-12 квітня 2017року м. Одеса (Ковальчук Ю.Г.,Григорук І.А.) 

ІІ Энергетическом Конгрессе. 30 травня 2017 року м. Київ(Ковальчук Ю.Г., Григорук 
І.А., Дупак О.С). 

ХХІІ Міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 
інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський 
науково-інноваційний простір. 11-13 вересня 2017 року  м. Одеса 
(Ковальчук Ю.Г., Григорук І.А., Дупак О.С.) 

Українському Енергетичному Форумі «Вимоги  сучасності – технічна необхідність та 
економічна доцільність модернізації ринку електричної енергії» 28-29 вересня 2017 року 
м.Одеса (Поташник С.І., Ковальчук Ю.Г., Григорук І.А.) 

X Міжнародній спеціалізованій виставці - відновлювана енергетика, альтернативні 
види палива, енергоефективні та енергозберігаючі технології, обладнання, матеріали в 
енергетиці, промисловості, будівництві7 листопада 2017 року м.Київ(Ковальчук Ю.Г., 
Григорук І.А.) 

ІV Всеукраїнському семінарі інженерів‑ енергетиків 8 листопада 2017 року м.Київ 
(Поташник С.І., Ковальчук Ю.Г., Григорук І.А., Дупак О.С.). 
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ІХ Міжнародному інвестиційному бізнес-форумі «Відновлювана енергетика та 
енергоефективна модернізація промисловості» 23.11.2017 року м.Київ 

"День інноваційної енергетики" секції "Енергетика" Міжнародного форуму 
InnovationMarket Григорук І.А.) 

ІІ Українському форумі з відновлювальної енергетики. ( Григорук І.А.) 
Міжнародній науково-практичній конференції «Сучасні ізоляційні матеріали для 

використання в енергетичних та інфраструктурних об’єктах будівництва» 5-6.12. 2017 
року (Ковальчук Ю.Г., Григорук І.А.) 

 V Енергетичний і Кліматичний Форум. 12.12. 2017 року (Григорук І.А.) 
За період 2018 року члени комісії брали участь у багатьох заходах енерго-технічного 

спрямування. Таких, як: конференції, семінари, засідання та інших заходах здійснюваних 
Кабінетом Міністрів України, міністерствами, відомствами державної виконавчої влади 
та місцевого самоврядування. 

 На превеликий жаль добровільний вибір членів Громадської ради своєї участі  у 
роботі комісії не дав позитивних наслідків. Саме ті фахівці, які вимагали поширення 
нашої діяльності окрім енергоефективності також і на відновлювані та нетрадиційні 
джерела – після обрання до складу  ГР віддали перевагу роботі у комісії з питань 
міжнародного співробітництва, де теж не активно, а то і зовсім не працювали. 

Тим не менше хочеться відмітити тісну співпрацю з керівниками комісій ГР - 
Шевченком О.О., Григоровським В.В., Куцаном Ю.Г., Татариновим А.А. 

Особливо активно брав участь у роботі комісії заступник Голови комісії                
Григорук І.А., який завдяки своєму професіоналізму і наполегливості створював яскраву і 
професійну реалізацію заходів за що і отримав відзнаку Міністра. 

Комісія з питань міжнародного співробітництва (голова комісії - Шевченко О.А.) 
за звітний період зосередила свою увагу: на налагодженні активної співпраці з 
Управлінням міжнародного співробітництва та європейської інтеграції Міненерговугілля, 
участі у міжнародних заходах у сфері енергетики, а також просуванні інтелектуального 
потенціалу членів Громадської ради до залучення  у діяльності проектів міжнародної 
технічної допомоги, бенефіціаром якої виступає Міненерговугілля.  
Комісія активно співпрацювала з Міненерговугілля, Держстатом України, 
Держенергоефективності та іншими центральними органами виконавчої влади та бізнес 
структурами, а також міжнародними організаціями та інституціями у сфері енергетичної 
міжнародної діяльності. Члени комісії з питань міжнародного співробітництва 
Громадської Ради активно приймали участь (у тому числі як співорганізатори) у 
міжнародних заходах у сфері енергетики та енергоефективності, а також були залучені до 
діяльності проектів міжнародної технічної допомоги, бенефіціаром якої виступає 
Міненерговугілля та інші ЦОВВ, в якості експертів та консультантів.  
Активна співпраця велася з проектом Європейського Союзу «Допомога Україні у процесі 
впровадження реформ у секторі енергетики відповідно до міжнародних зобов’язань 
країни». Представник комісії регулярно приймав участь у засіданнях та надавав офіційні 
зауваження та пропозиції Громадської Ради до діяльності проекту. Результатом такою 
співпраці проектом було підготовлено план заходів щодо підвищення рівня інституційної 
спроможності Громадської Ради при Міненерговугілля.  
Крім того представники комісії (Сапєгін С.В та інші) активно продовжували приймали 
участь у діяльності Україно – Данського Енергетичного Центу та ініціювали створення 
бази українських фахових експертів у сфері енергетики, з метою їх залучення до 
вітчизняних та міжнародних проектів на базі НТЦ «Психея».  

 
 
Секретаріатом ГР виконувались організаційна робота з підготовки  засідань ГР, 

координаційна та інформаційно-технічна робота  з підготовки матеріалів для участі  
членів  ГР у різноманітних заходах ВР, Кабміну, Міністерства та ін.   
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За звітний період виконано та направлено різним адресатам більше ніж 740 листів: на 
виконання  доручень Міністерства, відповіді на звернення, запити, інформаційні 
повідомлення та т.п. 

 
 

Голова Громадської ради,      
Герой України                                                                              С.І.Поташник 
 
 
Керівник Секретаріату                                                                               С.В.Яцкевич 
 
 
Секретар                                                                                                      Л.В.Любарець  
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