
ПРОЕКТ 

 
 

Комітет з питань організації 

державної влади, місцевого 

самоврядування, регіонального 

розвитку та містобудування 
 

Комітет з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМІТЕТСЬКІ СЛУХАННЯ 

 
СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ І 

РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА ЕНЕРГОНОСІЇВ ТА ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ ТА 

ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ.  

ПОДАЛЬШІ КРОКИ У РЕФОРМІ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 жовтня 2020 року  

12:00 

в режимі відео-конференції на платформі ZOOM 

м. Київ, Україна 

 



 

ПРОГРАМА 

 

13 жовтня 2020 року 
 

11:30 – 12:00 Реєстрація учасників 

12:00 – 12:10 

ВІДКРИТТЯ 

 ГЕРУС Андрій Михайлович, народний депутат України, Голова 

Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

 КЛОЧКО Андрій Андрійович, народний депутат України, Голова 

Комітету Верховної Ради України з питань організації державної влади, 

місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування 

 

 

 

12:10 – 12:30 

 

СТАН РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ПРОГРАМ  

З ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ, РОЗВИТКУ СФЕРИ ВИРОБНИЦТВА 

ЕНЕРГОНОСІЇВ, ПРОБЛЕМИ 

ТА ПИТАННЯ, ЩО ПОТРЕБУЮТЬ ВИРІШЕННЯ 

 

 БУСЛАВЕЦЬ Ольга Анатоліївна, т. в. о. Міністра енергетики України  

"Формування та реалізація Державної політики у сфері 

енергоефективності. Стан та перспективи" 

 ЛОЗИНСЬКИЙ Василь Миронович – Перший заступник Міністра 

розвитку громад та територій України  

"Діяльність Міністерства розвитку громад та територій України щодо 

енергоефективних будівель та законодавчі ініціативи з метою усунення 

бар'єрів на шляху енергомодернізації" 

 КУЧЕРЕНКО Олексій Юрійович, народний депутат України, Перший 

заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

 

12:30 – 13:20 

 

 

 

СТАН ВИКОНАННЯ ПРОГРАМ І ПРОЕКТІВ З ЕНЕРГОЗБЕРЕЖЕННЯ 

ТА ЕНЕРГОМОДЕРНІЗАЦІЇ БАГАТОКВАРТИРНИХ БУДИНКІВ 

 

 ЮНАКОВ Іван Сергійович, народний депутат України, голова 

підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

"Законодавче регулювання енергоефективності у будівельній галузі" 

 ХОЦЯНІВСЬКА Наталія Володимирівна, Заступник Міністра розвитку 

громад та територій України 

 ГАРНИК Олег Володимирович, аналітик Аналітичного центру 

Всеукраїнська асоціація органів місцевого самоврядування "Асоціація міст 

України"  

"Перспективи реалізації органами місцевого самоврядування 

енергоефективних заходів в багатоквартирних будинках та громадських 

будівлях" 

 ГУРА Костянтин Юрійович, т. в. о. Голови Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України  

"Державна підтримка енергоефективності житлових будинків в рамках 

Державної цільової економічної програми енергоефективності" 
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 ГОЛОВАТЮК-УНГУРЯНУ Юлія Володимирівна, директор Державної 

Установи "Фонд енергоефективності"  

"Результати роботи державної установи "Фонд енергоефективності" за 

один рік впровадження Програми "ЕНЕРГОДІМ" 

 БОРОДАНКОВА Ольга, керівник сектору ЕЕ Представництва ЄС в 

Україні 

"Підтримка енергоефективності в Україні та перспективи співпраці щодо 

реалізації Зеленої Угоди" 

 ІГНАТЬЄВ Станіслав Євгенович, "Інститут сталого розвитку"  

"Що очікують громади від державних програм енергоефективності та 

зменшення споживання енергоресурсів" 

 КОЛОМИЙЧЕНКО Микола Віталійович, Голова Наглядової ради ГО 

"Центр стратегії сталого розвитку", член Колегії Державного агентства з 

енергоефективності та енергозбереження України 

"Проблематика фінансування проектів з енергоефективності у 

житловому секторі" 

 ЧЕРКАШИН Ігор Юрійович, експерт у сфері енергоефективності, Голова 

ЕксПЕ NGO "Expert Platform for Energy Efficiency" 

"Енергоефективність як інструмент подолання енергетичної бідності" 

 ПАВЛЮК Святослав, виконавчий директор Асоціація "Енергоефективні 

міста України" 

"Висновки щодо досліджень тарифної політики міст та спроможності 

міст у сфері ЕЕ" 

 

13:20 – 13:50 

 

ЗАГАЛЬНЕ ОБГОВОРЕННЯ 

 

 

 

 

13:50 – 14:00 

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ, ЗАКРИТТЯ 

 

 КУЧЕРЕНКО Олексій Юрійович, народний депутат України, Перший 

заступник голови Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

 ЮНАКОВ Іван Сергійович, народний депутат України, голова 

підкомітету з питань технічного регулювання і ціноутворення у будівництві, 

виробництва будівельних матеріалів та енергоефективності у будівельній галузі 

Комітету з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, 

регіонального розвитку та містобудування 

 

 

РЕГЛАМЕНТ РОБОТИ 

 

Виступ…………………..…. до 5 хв. 

Виступ в обговоренні …….  до 3 хв. 

Відповідь на питання …….. до 2 хв. 


