
Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України презентувало проект Національного плану дій з відновлюваної 

енергетики на період до 2020 р. у рамках V Міжнародного інвестиційного 

бізнес-форуму з питань енергоефективності та відновлюваної 

енергетики. Головна мета документа – досягти у 2020 р. 11 % частки енергії, 

виробленої з відновлюваних джерел енергії, у загальному кінцевому 

енергоспоживанні країни. 

Згідно з розрахунками експертів, очікуваний загальний скоригований 

обсяг енергоспоживання у 2020 р. становитиме 77 530 тис. т н. е., з яких 

частка «зеленої» енергії дорівнюватиме 8 530 тис. т н. е. 

Проект розроблено відповідно до вимог Директиви № 2009/28/ЄС про 

сприяння використанню енергії з відновлюваних джерел за підтримки 

проекту UNIDO/GEF, Інституту відновлюваної енергетики НАН України, 

Біоенергетичної асоціації України та Української вітроенергетичної асоціації. 

Заступник голови Держенергоефективності С. Дубовик повідомив, що за 

місяць проект буде подано на розгляд до уряду, і після його ухвалення він 

набере чинності нормативно-правового акта. Усі заплановані заходи будуть 

виконуватися згідно з термінами, зазначеними в проекті. За його словами, на 

виконання проекту потрібно не менше 10 млрд грн на рік. При цьому він 

наголосив, що всі ці кошти будуть інвестиційні і з державного бюджету на 

цю діяльність гроші не виділятимуться.  

С. Дубовик зазначив, що сьогодні держава всіляко підтримує розвиток 

цієї сфери. За останні три роки обсяг лише податкових пільг сягнув понад 

9 млрд грн. 

Присутні на заході експерти, представники громадськості та бізнесу 

відмітили гарні перспективи для України після впровадження проекту НПД. 

Зокрема, на думку голови Української вітроенергетичної асоціації 

А. Конеченкова, прийняття проекту плану стимулюватиме розвиток 

вітроенергетики. Він переконаний, що до 2020 р. потужність електростанцій 

збільшиться мінімум удвічі. Також експерти прогнозують збільшення 

біоелектростанцій та геотермальних електростанцій утричі. Стрімке 

зростання частки енергії з відновлюваних джерел передбачають у сфері 

транспорту та в тепловій енергетиці (Прийняття проекту Національного 

плану дій з відновлюваної енергетики стимулюватиме розвиток даної 

сфери // Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження 

України (http://saee.gov.ua). – 2013. – 12.11). 

 

 


