
ІНФОРМАЦІЯ 

про проведені Міністерством енергетики консультації з громадськістю та взаємодію з громадською радою  

у ІІ кварталі 2021 року  

 

№ 

з/п 

Питання/проект 

акта, щодо яких 

проведено 

консультації з 

громадськістю 

 

Заходи, проведені у 

рамках консультацій з 

громадськістю* із 

зазначенням дати  

 

Кількість 

представ-

ників 

громадсь-

кості, які 

взяли участь 

в обговорен-

ні 

Чи звертався 

орган до 

гром. ради з 

пропозицією 

розглянути 

питання/ 

проект акта 

Чи 

розглядала 

гром. рада 

питання/ 

проект акта 

на своєму 

засіданні 

Чи надані 

гром. радою 

пропозиції 

(зауваженн

я) щодо 

питання/ 

проекту 

акта 

 

Кількість 

проведени

х засідань 

гром. ради 

Інші заходи 

гром. ради** 

  Кризова ситуація, 

що склалася у 

вугільній галузі 

зустріч Міністра 

енергетики Германа 

Галущенка із лідерами 

профспілок 

вугледобувних 

підприємств (07.05.2021) 

 

16 - - - - - 

 

 

2 Проблеми, що наявні 

у галузі та окремих 

вугільних 

підприємствах 

Міністр енергетики 

Герман Галущенко взяв 

участь у засіданні 

Президії ЦК Профспілки 

працівників вугільної 

промисловості України. 

 (21.05.2021) 

 

- - - - 

3 «Циркулярна 

економіка в дії: 

використання 

золошлаків у 

дорожньому 

будівництві» 

Відеоконференція  

(26.05.2021) 

- - - - 



2 
 

4 «Аукціони на 

послуги зі 

зберігання енергії і 

питання достатності 

ресурсів» 

Круглий стіл 

(27.05.2021) 

- - - - 

5 Проблеми 

заборгованості, 

сформованої в 

оптовому ринку 

електричної енергії 

Онлайн ток-шоу Energy 

Freedom (28.05.2021) 

- - - - 

6 «Форум з 

кібербезпеки 2021:  

Державний сектор. 

Енергетика» 

Панельна сесія 

(02.06.2021) 

- - - -   

7 Дорожня карта 

розвитку 

енергосектору з 

урахуванням 

сучасних тенденцій 

Український 

енергетичний круглий стіл 

в рамках Всесвітнього 

економічного форуму 

(03.06.2021) 

- - - -   

8 Трансформація 

енергетики має 

базуватись на 

атомній генерації 

Всеукраїнський форум 

«Україна 30» 

(07.06.2021) 

- - - -   

9 «Запобігання 

промисловому 

забрудненню» 

«Україна30. Екологія» 

(07.06.2021) 

- - - -   

10 Внесення у 

досягнення 

кліматичних цілей 

12-а конференція 

«European-Ukrainian 

Energy Day» 

(10.06.2021) 

- - - -   

11 Співпраця в 

енергетиці 

Бізнес-форум «Україна-

Італія – партнерство та 

можливості» 

(11.06.2021) 

- - - -   
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12 Щодо розвитку 

відновлювальної 

енергетики 

Круглий стіл 

(15.06.2021) 

- - - -   

13 Розвиток водневої 

енергетики у країнах 

ЄС 

Європейський водневий 

форум 

(17-18.06.2021) 

- - - -   

14 Щодо модернізації 

енергогенеруючої 

галузі 

«Decarbonisation Talks, 

vol.1: Інвестиції та 

технології, що замінять 

вугільну генерацію» 

(17.06.2021) 

- - - -   

15 Про нову модель 

ПСО, яку розробляє 

Міністерство 

енергетики спільно з 

учасниками ринку; 

Щодо  реалізації 

проєкту газопроводу 

«Північний потік-2» 

та ін. 

година запитань до Уряду 

(18.06.2021) 

- - - -   

16 «Необхідні 

законодавчі рішення 

для прискорення 

Зеленого курсу. Роль 

енергосервісу та 

біоенергетики» 

Дискусія (18.06.2021) - - - -   

17 Питання подальшої 

діяльності 

державного 

підприємства 

Зустріч з головою 

Профспілки працівників 

вугільної промисловості 

Віктором Турмановим,  

керівництвом і 

представниками 

трудового колективу ДП 

«Вугільна компанія 

«Краснолиманська» 

- - - -   
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(263.06.2021) 

18 «Виконання Угоди 

про асоціацію між 

Україною та 

Європейським 

Союзом 2015-2020» 

Конференція  

(24.06.2021) 

- - - -   

19 Проєкт наказу "Про 

затвердження 

Положення про 

порядок підготовки 

та оцінки готовності 

об'єктів 

електроенергетики 

до роботи в осінньо-

зимовий період" 

електронні консультації 

(протягом квітня 2021 р.) 

 

- Так  Ні Ні    

20 Проєкт Закону 

України "Про 

внесення змін до 

деяких законів 

України щодо 

розвитку 

виробництва та 

споживання 

біометану" 

електронні консультації 

(протягом квітня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

21 Проєкт Закону 

України "Про 

внесення змін до 

Податкового кодексу 

України щодо 

встановлення 

нульової ставки 

податку за викиди 

двоокису вуглецю 

для установок, 

якими здійснюються 

електронні консультації 

(протягом квітня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    
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такі викиди в 

результаті 

спалювання 

біопалива" 

22 Звіт про стратегічну 

екологічну оцінку та 

довідки про 

громадське 

обговорення та 

консультації щодо 

проєкту постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Державної 

економічної 

програми 

поводження з 

відпрацьованим 

ядерним паливом 

вітчизняних атомних 

електростанцій на 

період до 2025 року" 

електронні консультації 

(протягом квітня-травня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

23 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

внесення змін до 

постанови Кабінету 

Міністрів України 

від 29 липня 2020 р. 

№ 667" 

електронні консультації 

(протягом квітня-травня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

24 Проект постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

внесення змін до 

електронні консультації 

(протягом квітня-травня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    
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пункту 16 Порядку 

надання спеціальних 

дозволів на 

користування 

надрами" 

25 Проєкт наказу 

Міністерства 

енергетики України 

"Про затвердження 

Технічного 

регламенту 

енергетичного 

маркування 

енергоспоживчих 

продуктів" 

електронні консультації 

(протягом квітня-травня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

26 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до екодизайну 

для твердопаливних 

котлів" 

електронні консультації 

(протягом травня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

27 Звіт про СЕО 

Проєкту змін до 

Державної цільової 

екологічної 

програми 

першочергових 

заходів приведення у 

безпечний стан 

об'єктів і 

майданчика 

колишнього 

електронні консультації 

(протягом травня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    
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уранового 

виробництва 

виробничого 

об'єднання 

"Придніпровський 

хімічний завод" на 

2019-2023 роки 

28 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

внесення змін до 

деяких постанов 

Кабінету Міністрів 

України щодо 

удосконалення 

конкурентних умов 

стимулювання 

виробництва 

електричної енергії з 

альтернативних 

джерел енергії" 

електронні консультації 

(протягом травня-червня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

29 Проєкт наказу 

Міністерства 

енергетики України 

"Про затвердження 

Положення про 

Державну 

воєнізовану 

гірничорятувальну 

службу у вугільній 

промисловості 

України" 

електронні консультації 

(протягом травня-червня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

30 Проєкт наказу 

Міненерго "Про 

затвердження 

електронні консультації 

(протягом травня-червня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    
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Порядку проведення 

кваліфікації 

когенераційної 

установки" 

31 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до екодизайну 

для вентиляційних 

установок" 

електронні консультації 

(протягом травня-червня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

32 Проєкт 

розпорядження 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

схвалення Концепції 

Державної цільової 

економічної 

програми розвитку 

атомно-

промислового 

комплексу до 2026 

року" 

електронні консультації 

(протягом червня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

33 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до екодизайну 

для місцевих 

обігрівачів" 

електронні консультації 

(протягом червня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

34  Проєкт наказу електронні консультації - Так  Ні Ні    
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Міненерго "Про 

внесення зміни до 

Методики 

визначення плати за 

доступ до елементів 

інфраструктури 

об'єкта 

електроенергетики" 

(протягом червня 2021 р.) 

35 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

затвердження 

Технічного 

регламенту щодо 

вимог до екодизайну 

для професійних 

холодильних шаф 

для зберігання, 

камер інтенсивного 

охолодження та 

шокового 

замороження, 

конденсаторних 

агрегатів і 

холодильних 

установок" 

електронні консультації 

(протягом червня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

36 Громадське 

обговорення: 

Законопроєкт щодо 

розвитку 

торфовидобування 

електронні консультації 

(протягом червня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

37 Проєкт постанови 

Кабінету Міністрів 

України "Про 

внесення змін до 

електронні консультації 

(протягом червня 2021 р.) 

- Так  Ні Ні    
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переліку видів 

продукції, щодо 

яких органи 

державного 

ринкового нагляду 

здійснюють 

державний ринковий 

нагляд" 

38 Проєкт наказу 

Міненерго "Про 

визнання галузевих 

нормативних 

документів такими, 

що не 

застосовуються на 

території України" 

електронні консультації 

(протягом червня-липня 

2021 р.) 

- Так  Ні Ні    

 


