
Україна має виконувати зобов’язання в рамках Енергетичного 

співтовариства, зокрема, доведення до 12 % частки енергії з 

відновлюваних джерел в енергобалансі у 2020 р. Так прокоментував 

оприлюднений Міністерством енергетики та вугільної промисловості проект 

оновленої «Енергетичної стратегії України на період до 2030 року» голова 

Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження України    

М. Пашкевич.  

Він зауважив, що в даному проекті не враховані вимоги Енергетичного 

співтовариства щодо збільшення частки відновлюваних джерел енергії в 

енергетичному балансі країни, хоча агентство неодноразово акцентувало 

увагу на принциповості даного питання та надавало  на розгляд міністерству 

ряд пропозицій та зауважень. Зокрема, агентство наполягає на збільшенні в 

вищезгаданому документі частки встановленої потужності відновлюваної 

енергетики: 

 2015 р. – 6,4 ГВт (ВЕС – 4,0 ГВт; СЕС – 2,2 ГВт; малих ГЕС – 0,2 ГВт); 

 2020 р. – 9,0 ГВт (ВЕС – 5,6 ГВт; СЕС – 3,0 ГВт; малих ГЕС – 0,4 ГВт); 

 2025 р. – 13,0 ГВт (ВЕС – 8,0 ГВт; СЕС – 3,8 ГВт; малих ГЕС –                         

1,2 ГВт); 

       – 2030 р. – 17,0 ГВт (ВЕС – 10,0 ГВт; СЕС – 4,6 ГВт; малих ГЕС –                    

2,0 ГВт). 

За словами М. Пашкевича, ці показники є абсолютно реальними, вони 

ґрунтуються на наукових дослідженнях та експертних висновках, фактажі 

введених в експлуатацію об’єктів та тенденціях їх інсталяції. За таких умов 

Україна зможе до 2025 р. замість будівництва атомного блоку з 

установленою потужністю 1 ГВт, ввести в експлуатацію 4 ГВт об’єктів 

відновлюваної енергетики, не витрачаючи при цьому державні кошти.  

Виходячи з цього, прогнозний сценарій вироблення електроенергії з 

відновлюваних джерел, запропонований Міненерговугілля, потребує 

суттєвого коригування. Так, за версією міністерства до 2030 р. обсяг 

електроенергії, виробленої із зазначених джерел в електроенергетичному 

балансі країни, становитиме 5 %, у той час як у Державній цільовій 

економічній програмі з енергоефективності і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива 

на 2010–2015 рр. (постанова КМУ від 1 березня 2010р. № 243), вже у 2015 р. 

заплановано досягти 10 %.  

На переконання агентства, така ситуація є наслідком незлагодженої 

співпраці галузевих відомств та певного неврахування ними діючої 

нормативно-правової бази. За словами М. Пашкевича, найближчим часом 

пропозиції та зауваження до проекту оновленої Стратегії буде знову 



надіслано Міністерству енергетики та вугільної промисловості. Принагідно 

він повідомив, що позицію агентства з зазначеного питання підтримала 

Громадська рада при Держенергоефективності, яка нещодавно розглядала 

дану проблематику (Коментар Голови Держенергоефективності щодо 

оновленої Енергетичної Стратегії до 2030 року // Урядовий портал 

(http://www.kmu.gov.ua). – 2012. – 13.06). 


