
ХХIІ сесія Парламентської асамблеї Організації з безпеки та 

співробітництва в Європі ухвалила резолюцію «Сприяння підвищенню 

енергозбереження та енергоефективності в регіоні ОБСЄ», внесену 

Україною. 

Рішення щодо резолюції «Сприяння підвищенню енергозбереження та 

енергоефективності в регіоні ОБСЄ» прийнято 1 липня на ХХІI Щорічній 

сесії ОБСЄ в м. Cтамбул (Турецька Республіка). Проект резолюції був 

ініційований керівником постійної делегації Верховної Ради України                       

О. Зарубінським та ухвалений одноголосно. 

У своєму виступі керівник постійної делегації Верховної Ради України 

акцентував увагу на тому, що енергоефективність є одним із головних 

елементів забезпечення стійкості використання енергоресурсів та 

запропонував Секретаріату ОБСЄ та Бюро координатора ОБСЄ з економічної 

і екологічної діяльності вжити заходів до подальшого розвитку 

співробітництва та діалогу з відповідними міжнародними й регіональними 

організаціями з питань енергоефективності, у тому числі шляхом організації 

регулярних нарад на підтримку вжитих ними зусиль у сфері 

енергозбереження й енергоефективності. Під час дискусії О. Зарубінський 

наголосив саме на необхідності активізації співпраці у сфері 

енергозбереження. 

Резолюція схвалює плідні обговорення в ході українського головування 

під час першої та другої підготовчих нарад XXI Економіко-екологічного 

форуму, які проходили 4–5 лютого у Відні та 16–17 квітня 2013 р. у Києві, та 

підтвердили необхідність в підвищенні енергозбереження й 

енергоефективності, і важливості цих завдань, схвалює спільну ініціативу 

президентів України і Туркменистану про проведення під егідою ОБСЄ 

Міжнародної конференції на тему: «Енергетична безпека і стійкий розвиток-

перспектива ОБСЄ» в Ашхабаді 17–18 жовтня 2013 р., підтримує зусилля 

країн-учасниць ОБСЄ щодо подальшого розвитку енергоефективності та 

відновлюваних джерел енергії як важливих елементів зміцнення 

енергетичної та екологічної безпеки, визнає, що енергозбереження й 

енергоефективість є одним з найбільш швидких екологічно чистих і 

економічних рішень проблеми скорочення енергетичної залежності, що 

також сприяє cтворенню робочих місць, боротьбі зі зміною клімату та 

прогресу на шляху до ресурсоефективної економіки (ХХIІ сесія 

Парламентської асамблеї Організації з безпеки та співробітництва в 

Європі ухвалила резолюції «Сприяння підвищенню енергозбереження та 

енергоефективності в регіоні ОБСЄ» і «Процес Придністровського 

врегулювання», внесені Україною // Офіційний веб-портал Верховної Ради 

України (http://iportal.rada.gov.ua). – 2013. – 2.07). 


