
24 липня 2013 р. Кабінет Міністрів України прийняв обновлену 

Енергетичну стратегію України на період до 2030 р. 

Одним із пунктів оновленої Енергетичної стратегії України на період до 

2030 р., яку Кабінет Міністрів прийняв 24 липня, передбачається значне 

зниження споживання енергоресурсів в економіці. 

Згідно з Енергостратегією, реалізація передбачених документом заходів 

дасть змогу досягти таких основних результатів: 

– повного забезпечення зростаючого попиту на електроенергію за 

рахунок модернізації теплових електростанцій (ТЕС), продовження терміну 

експлуатації атомних електростанцій (АЕС), значних інвестицій у 

модернізацію і розширення електромережевого господарства країни, а після 

2018 р. – за рахунок введення в експлуатацію нових генеруючих 

потужностей; 

– повного забезпечення попиту на вугілля шляхом збільшення 

економічно ефективного видобутку енергетичного вугілля до 75 млн т на рік 

(і коксівного – до 40 млн т на рік) за умови максимальної приватизації та 

підвищення ефективності роботи шахт, а також подальшого закриття 

неприватизованих збиткових шахт; 

– упровадження комплексних програм підвищення енергоефективності 

зі зниженням споживання енергоресурсів в економіці на 30–35 % до 2030 р., 

що істотно знизить навантаження на економіку, підвищить 

енергонезалежність держави й конкурентність його ВВП; 

– збільшення видобутку газу до 40–45 млрд куб. м на рік і виходу на 

забезпечення 90 % власного споживання газу за умови доопрацювання 

порядку видачі ліцензій, оподаткування та активної роботи із залучення 

інвесторів; 

– істотного скорочення держвидатків у результаті припинення 

субсидування галузей з підвищенням ефективності роботи підприємств ПЕК. 
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