
Прийняття та виконання Національного плану дій з 

енергоефективності на період до 2020 р. – одне з першочергових завдань у 

сфері енергоефективності. Про це під час експертної зустрічі в 

Комунікативному центрі уряду, де обговорювався проект Національного плану 

дій з енергоефективності на період до 2020 р., сказав заступник директора 

Департаменту систем життєзабезпечення та житлової політики – начальник 

управління нормативно-методичного забезпечення Мінрегіону К. Мар’євич. 

Зокрема, він наголосив на важливості цього документа: «Це є 

імплементація Європейського законодавства та Європейських директив. Крім 

того, зазначений акт фактично розширює положення коаліційної угоди, плану 

дій Уряду та інших документів у сфері енергоефективності. Відповідно його 

прийняття створить передумови для належної реалізації відносин у сфері, про 

яку йдеться». 

К. Мар’євич повідомив, що наразі цей документ уже пройшов погодження 

у відповідних центральних органах виконавчої влади, отримано висновок 

Мін’юсту та готується до внесення до Кабінету Міністрів України.  

Разом з тим на сьогодні вже проводиться активна робота над тими 

заходами, які зазначені в плані заходів з реалізації плану дій. 

Зокрема, розроблено проект Закону України «Про енергетичну 

ефективність», який наразі доопрацьовується за участю представників 

Мінрегіону, Держенергоефективності, інших центральних органів виконавчої 

влади, Секретаріату Кабінету Міністрів України, народних депутатів, експертів 

галузі та найближчим часом буде внесено на розгляд Уряду, зауважив 

начальник управління Мінрегіону. 

Також завершується розроблення проекту Примірного енергосервісного 

договору, проводиться робота над розробкою законопроекту «Про ефективне 

використання паливно-енергетичних ресурсів», напрацьовуються відповідні 

законодавчі зміни для можливості утворення Фонду енергоефективності тощо. 

Директор Департаменту державного регулювання Держенергоефективності                 

О. Тронь висловив думку, що виконання вимог проекту сприятиме вирішенню 

нагальних питань, які стоять на сьогодні перед Україною. Також це ще один 

важливий крок на шляху модернізації економіки. 

Загалом у дискусії щодо проекту Національного плану дій з 

енергоефективності на період до 2020 р., взяли участь представники 

Дніпропетровська, Львова, Одеси, Полтави, Харкова та Чернігова. А також 

представники інститутів громадянського суспільства (Прийняття та 

виконання Нацплану дій з енергоефективності до 2020 року – одне з 

першочергових завдань у цій сфері // Урядовий портал (http://g.ua/DpeH). – 

2015. – 31.07). 

 

http://g.ua/DpeH

