


Національний план дій з

відновлюваної енергетики 

до 2020 року 

(Розпорядження КМУ №902-р 

від 01.10.2014)

Зростання частки ВДЕ в ЗППЕ

І етап 
до 2020 року 8 %

(або 11% в загальному 

кінцевому споживанні)

ІІ етап 
до 2025 року 12 %

ІІІ етап 
до 2035 року 25 %

 інтенсивне залучення інвестицій у сферу ВДЕ 

 розвиток технологій отримання енергії з ВДЕ

 розвиток технологій акумулювання енергії

 розвиток прогнозування видачи потужності 

 впровадження Smart Grids

Можливість досягнення Україною частки ВДЕ у загальному споживанні 

у 2030 році на рівні 22% 
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Збільшення ВДЕ в ЗППЕ

Збільшення ВДЕ в виробництві електроенергії

АЕС 
56%

ТЕС/ТЕЦ 
39%

Гідро 
4%

ВДЕ (сонце і 
вітер) 

1%

0%

АЕС 
48%

ТЕС/ТЕЦ 
27%

біо ТЕС/ТЕЦ 
5%

ВДЕ 
(сонце і 
вітер) 
13%

Гідро 
7%

Вугілля 
30%

Газ
29%

Атомна  
25%

Нафта
12%

Біомаса 
та 

відходи
2%

ГЕС 
1%

Сонце, вітер

та термальна

1%

Вугілля 
13%

Газ
30%

Атомна  
25%Нафта

7%

Біомаса та 
відходи

12%

ГЕС 
1%

Термальна
2%

Сонце та 
вітер
10%Збільшення ВДЕ

З 4% до 25%

Збільшення ВДЕ

з 5% до 25%
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Національний план дій з відновлюваної 
енергетики 

(Розпорядження КМУ №902-р від 01.10.2014)

11% 
енергії, виробленої з ВДЕ, 

в загальній структурі 
енергоспоживання країни
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1. «Зелений» тариф розраховується відповідно до курсу євро.

2. «Зелений» тариф для електроенергії з біомаси та біогазу збільшено на 10%.

3. Скасовано вимоги до «місцевої»  складової та введено надбавку до +10% 

(за українське обладнання).

4. Введено «зелений» тариф:

• для геотермальних електроустановок;

• для сонячних та вітрових електростанцій

приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт.
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Середній розмір «зеленого» тарифу на 
електроенергію з біомаси, €ct/кВт∙год

(від 04.06.2015 № 514-VIII)
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6

Закон України «Про ринок електричної енергії»
13.04.2017 No 2019-VIII

Ціль Закону:
 Створення конкурентного ринку електроенергії

 Забезпечення надійного та безперебійного енергозабезпечення споживачів 

 Поліпшення якості послуг на ринку
 Сприяння розвитку відновлюваної енергетики

Введення плати за небаланси сприятиме:
 Покращенню системи прогнозування виробництва електроенергії

 Розширенню ринку систем акумулювання енергії

Основні положення Закону у сфері відновлюваної енергетики:

1. Підписання довгострокових договорів купівлі-продажу електроенергії за

«зеленим» тарифом з гарантованим покупцем до 2030 року.

2. Поступове введення плати за небаланс (відхилення від обсягу продажу

електроенергії):
•10% у 2021 році •100% у 2030 році

3. Встановлення допустимих відхилень у прогнозуванні обсягу виробництва

електроенергії:
• для ВЕС – 20%                               • для СЕС – 10% • для малих ГЕС – 5%

4. Звільнення від сплати за небаланси для об'єктів відновлюваної
електроенергетики, що введені в експлуатацію до набрання чинності Закону.
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встановлення органами місцевого 

самоврядування тарифів на теплову енергію, що 

виробляється з альтернативних джерел на рівні 

0,9 від діючого тарифу на тепло з газу або 

середньозваженого  в регіоні для бюджетних 

установ та населення 

Середньозважений тариф на теплову енергію, 

вироблену з газу для потреб населення та 

бюджетних установ, розраховується в розрізі 

адміністративно-територіальних одиниць у

затвердженому КМУ Порядку
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За 2,5 роки введено 278 МВт та залучено 

інвестицій на суму до 288 млн євро

Встановлена потужність об'єктів відновлюваної 

енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом 

(без АР Крим)
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Динаміка збільшення кількості сонячних електроустановок

приватних домогосподарств

В Україні налічується 6,5 млн приватних

домогосподарств.

Залучено інвестицій на суму 

22,4 млн євро
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*За  оперативними даними НАК «Нафтогаз України» 

та ПАТ «Укртрансгаз» (без врахування зони АТО) 

Динаміка скорочення споживання газу 

за опалювальні періоди

2013/2014, 2014/2015 та 2015/2016

19,09

16,47

Динаміка введення нових теплових 

потужностей із заміщення газу

2014/2015/2016 роки**

23,62

**за інформацією облдержадміністрацій

За три роки

1 670 МВт

452

752

466

ПРІОРИТЕТ: ЗАМІЩЕННЯ ГАЗУ

Залучено 
понад

384
млн євро

інвестицій 
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Досягнення цілей  НПД ВЕ до 2020 року

Напрям відновлюваної енергетики
2016

факт

2020

план

Необхідне 

збільшення

Вітроенергетика 437 2280 1 843

Сонячна енергетика 531 2300 1 769

Геотермальна енергія - 20 20

Біомаса 59 950 891

ГЕС 4 700* 5350 650

Всього 5 727 10900 5 173

Вид теплової енергії
2016

факт

2020

план

Необхідне 

збільшення

Геотермальна та енергія 

довкілля
4,3 2162 2 157,7

Сонячна 1,5 1190 1 188,5

Біомаса 3 650 11875 8 225

Всього 3 655,8 15227 11 571,2

Види джерел енергії
2015

факт

2020 

план

Необхідне 

збільшення

Біоетанол 35,1 320 284,9

Біодизель - 70 70

Електроенергія з 

відновлюваних джерел
41,2 115 73,8

Всього 76,3 505 428,7

Необхідні потужності відновлюваної електроенергетики, МВт

Необхідні потужності відновлюваної 

теплоенергетики, МВт
Необхідне збільшення використання ВДЕ в 

транспортному секторі, тис. т н.е.

* - За оперативними даними

Інвестиції необхідні для реалізації НПД ВЕ до 2020 року 

Електроенергетика

Опалення та охолодження

Транспорт

6,4

5,2

0,4

12  млрд євро
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15

www.uamap.org.ua

UAMAP – WEB ПЛАТФОРМА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРАХ 

ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Опубліковано більше 40 потенційних інвестиційних проектів на суму 

700 млн євро!
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5,2 ГВт 

ТУ є безстрокові
(чинні до завершення 

будівництва)

НА СЬОГОДНІ:

гранична 
потужність об’єктів 

ВДЕ

4,5 ГВт

потужність об’єктів 
ВДЕ, на які видані 

ТУ
(у т.ч.1,3 ГВт-АР Крим)

37%

потужностей 
введені в 

експлуатацію за 
2013-2015 рр.

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ 

щодо покращення інвестиційних можливостей 

у сфері виробництва електричної енергії з альтернативних джерел
(від 13.02.2017 № 6081)

набрання чинності 
Законом 1 2 3

Строк дії ТУ нових об’єктів – 3 роки

Строк дії ТУ виданих до набрання чинності цим Законом (безстрокові) – 3 роки 
(з моменту набрання чинності Законом)

роки
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Проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів 

палива» 

Мета закону:

створення нормативно-правового підгрунття для розвитку сфери виробництва, обігу 

та використання рідкого біопалива на транспорті

для суб'єктів господарювання, що виробляють та/або реалізують кінцевому споживачу на

митній території України моторне паливо, встановлені обов'язкові квоти щодо енергетичної

частки біокомпонетів в обсязі реалізованого палива:

частки  біоетанолу від загального обсягу продажу бензинів за звітний період в перерахунку на 

енергетичний вміст біоетанолу

з 1 липня 2018  року  - не менш як  3,4 відсотка (енергетичних);  

з 1 липня 2019  року  - не менш як 4,8 відсотка (енергетичних); 

частки  біодизелю від загального обсягу продажу дизельного палива за звітний період в 

перерахунку на енергетичний вміст біодизелю

з 1 липня  2018  року  - не менш як 2,7 відсотка (енергетичних).  

відповідність рідкого біопалива та/або біогазу, що використовуються для транспорту,

критеріям сталості;

організація обліку та контролю вмісту біокомпонетів у моторному паливі та їх відповідності

критеріям сталості на ринку нафтопродуктів;

відповідальність за недотримання вимог щодо відповідності критеріям сталості моторного

палива та щодо обов'язкових квот біокомпонентів в обсязі реалізованого моторного палива

Проектом Закону передбачено:

14



 Затверджено Указ Президента України № 200/2016 від 10.05.2016 

«Питання приєднання України до Статуту Міжнародного агентства з 

відновлювальних джерел енергії «IRENA»

 22 листопада 2016 IRENA погоджено заявку України щодо вступу

Подання документу про приєднання до депозитарію IRENA

Прийняття проекту Закону України «Про приєднання України до 

Статуту Міжнародного агентства з відновлювальних джерел енергії   

(IRENA)» 
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Мета закону

створення умов для розвитку 

в Україні  високоефективної 

когенерації з дотриманням 

принципів та положень 

законодавства ЄС

Законопроект передбачає

виконання плану імплементації Директиви 2004/8/ЄС про сприяння когенерації, що 

базується на ефективному тепловому навантаженні на внутрішньому ринку енергоносіїв, 

затвердженого розпорядженням КМУ від 08.04.2015 № 346  та Директиви 2012/27/ЄС

Очікуваний результат від прийняття законопроекту

введення європейської 

термінології в сфері 

використання 

високоефективної 

когенерації

надання гарантії походження 

електричної енергії, яка 

вироблена 

високоефективною 

когенерацією

встановлення кваліфікаційних 

показників, яким мають 

відповідати високоефективні 

когенераційні установки

пебудова діючих 

теплогенеруючих об'єктів в 

високоефективні установки 

комбінованого виробництва 

електричної та теплової 

енергії

підвищення ефективності 

використання палива та 

зменшення споживання 

природного газу в суспільному 

виробництві

Законопроект «Про внесення змін до Закону України

«Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу» щодо розвитку високоефективної 

когенерації»

(розробляється Держенергоефективності)

16



Проект ЗУ «Про внесення змін до деяких законів 

України у зв’язку з прийняттям Закону України 

«Про адміністративні послуги» (реєстр. № 4564)

Адміністративна послуга регулюється виключно Законом

Закон України 

“Про комбіноване виробництво теплової та 

електричної енергії (когенерацію) та 

використання скидного енергопотенціалу”

Закон України

“Про альтернативні види палива”

Введення норм:

 підстави для одержання адміністративної послуги (заява, експертний висновок про наявність

ознак палива до альтернативного, технічна інформація про когенераційну установку)

 суб’єкт надання адміністративної послуги та його повноваження (Держенергоефективності)

 вимоги до документів, необхідних для отримання адміністративної послуги (форма заяв та порядок

видачі свідоцтв затверджуються КМУ)

 платність надання адміністративної послуги (безоплатна)

 граничний строк надання адміністративної послуги (10 календарних днів для альтернативного

палива, 30 календарних днів для когенераційної установки)

 перелік підстав для відмови у наданні адміністративної послуги (подання неповного пакету,

виявлення недостовірних відомостей)

кваліфікація когенераційної

установки

підтвердження належності палива 

до альтернативного
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ЦІЛІ У СФЕРІ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ

Свідоме та енергоефективне суспільство 

● впровадження на державному та муніципальному рівнях, а також на 

підприємствах, та постійне вдосконалення системи енергетичного менеджменту;

● стимулювання енергозбереження на рівні споживачів, формування 

енергоефективної свідомості у громадян; 

● підвищення енергоефективності на етапі генерації електро- та теплоенергії, 

зниження втрат енергії у подальшому при її передачі та розподілі; 

● забезпечення повноти та прозорості обліку всіх форм енергії та паливно-

енергетичних ресурсів; 

● формування та регулярний моніторинг енергетичного балансу України, його оцінка 

за критеріями ефективності; 

● зниження енергоємності ВВП до 2035 року: від поточних 0,28 т н.е./тис. дол. США 

до 0,13 (за ПКС).
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УРЯДОВА ПРОГРАМА «ТЕПЛИХ» КРЕДИТІВ: ЇЇ ЕФЕКТ НА ЕКОНОМІКУ

Загальна економія ресурсів у еквіваленті 

природного газу за  2014-2017 рр. 

оцінюється у 143,6 млн м3

Всезростаюча  популярність програми 

серед українців

(з жовтня 2014 р. – по сьогодні)

1,6 млрд грн.  видатків бюджету 

4,5 млрд грн. інвестовано в 

економіку
(придбання енергоефективних 

матеріалів та обладнання)

₴

Більше 340 тис. сімей-
учасників програми

Коефіцієнт економії газу становить близько 0.1 м3 на 

1 грн бюджетних витрат

+ 144 регіональні програми додаткового 

відшкодування «теплих» кредитів

(з місцевих бюджетів завдяки фіскальній

децентралізації)

Безповоротна державна фінансова 

допомога за “теплим кредитом”:

20% - для встановлення котлів на біомасі

35% - для заходів з енергоефективності 

для індивідуальних домогосподарств

40%-70% - для ОСББ та ЖБК
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Попит ОСББ на програму “теплих кредитів”

Статистика:

1172 ОСББ – учасників програми

194,5 млн грн. залучених коштів

57,4 млн грн. відшкодовано Урядом

Щотижня 20-30 ОСББ – нові учасники програми

ОСББ вдруге та втретє долучаються до програми

Кількість виданих кредитів, ОД.                Сума виданих кредитів, МЛН. ГРН.

+14,0
млн. грн

+6,2
млн. грн

+1,6
млн. грн

+1,7
млн. грн

+4,5
млн. грн

+13,2
млн. грн

+11,6
млн. грн

+18,5
млн. грн

+29,1
млн. грн

+32,4
млн. грн

* За даними уповноважених банків

+0,3 
млн. грн

+0,28 
млн. грн

+0,63 
млн. грн

+1,74 
млн. грн

+2,81 
млн. грн+4,82

млн. грн

+0,95
млн. грн

+1,29
млн. грн

+3,96
млн. грн

+7,02
млн. грн

+3,20
млн. грн

+13,34
млн. грн

+10,1
млн. грн

+0,17
млн. грн+3,7

млн. грн

+2,2
млн. грн

+0,7
млн. грн +0,14

млн. грн

+4,4
млн. грн
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За останні 2 роки в 3,2 рази збільшено фінансування 

місцевих програм здешевлення «теплих кредитів»

2016 р.2015 р. *2017 р.

* - станом на вересень 2017 р.

Розмір 

виділеного 

фінансування

71 
млн грн

3,2 разів

1,9 разів

110 
млн грн

34 
млн. грн

144
Кількість 

місцевих 

програм з 

фінансуванням

74 109 ↑

↑
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Механізм енергосервісних договорів (ЕСКО)

Впровадження енергозберігаючих заходів

Базові 

енергетичні витрати
Енергетичні витрати після 

впровадження 

енергоефективних заходівЕ
н

е
р

ге
т
и

ч
н

і 
в

и
т
р

а
т
и

Детальний аналіз ЧасТривалість договору

В
и

го
д

а
 

б
ю

д
ж

е
т
у

Основний принцип: Повернення приватних інвестицій в енергоефективність бюджетних установ 

виключно за рахунок економії енергоспоживання 

Імплементація Директиви 2012/27/ЄС 

Термомодернізації підлягає більше 70 тис. бюджетних установ. 

Обсяг ринку становить 4-8 млрд євро (в залежності від глибини заходів)

Енергетичні витрати 

після впровадження 

енерго-ефективних 

заходів

Економія 

витрат 

бюджету

ВПРОВАДЖЕНО ЕНЕРГОСЕРВІС У БЮДЖЕТНІЙ СФЕРІ
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Законодавча база енергосервісу  у бюджетній сфері

№ 328-VIII від 09.04.2015

щодо можливості розпорядників бюджетних коштів брати 

довгострокові зобов’язання за енергосервісом (зміни до 

Бюджетного Кодексу України)

№ 327-VIII від 09.04.2015  

щодо визначення механізмів енергосервісу 

(у тому числі особливостей здійснення державних/публічних 

закупівель енергосервісу)

Наказ Мінфіну №996 від 06.11.15
Класифікатор видатків доповнено:

2276 «Оплата енергосервісу»

Прийнято Закони України

Прийнято усі необхідні підзаконні акти

Наказ Мінфіну №1118 від 04.12.15
Кошторис видатків бюджетних установ 

можливо формувати з урахуванням видатків 
на оплату енергосервісу

Наказ Мінфіну №1117 від 04.12.15
Інструкцію застосування економічної 

класифікації видатків бюджету  доповнено 
кодом 2276 «Оплата енергосервісу

Кабінетом Міністрів України 
затверджено Примірний 
енергосервісний договір 

(ПОСТАНОВА від 21 жовтня 2015 
р. № 845)

Примірний 
енергосервісний 

договір

Методика визначення базового 
рівня споживання 

( у разі недотримання санітарних 
та інших мов)

ДСТУ затверджено  наказом 
Мінрегіону від 27.07.2015 №178
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1

Закон № 1980-VIII  щодо ЕСКО в бюджетній сфері 
Підписаний Президентом 14.04.2017

Уточнення строків 

погодження істотних умов 

ЕСКО-договору та його 

укладання

Проведення ЕСКО-тендерів 

через відкриті торги 
(переговорна процедура лише якщо 

тендер відмінено двічі через 

недостатню кількість учасників)

Розширення можливостей для 

сторін ЕСКО-договору при 

розподілі економії

Збільшення максимального 

строку ЕСКО-договору до 15 

років

Можливість проведення 

єдиного ЕСКО-тендеру на 

«пул» об’єктів

Проведення ЕСКО-тендерів в 

рамках нового законодавства 

про публічні закупівлі

Очікуваний результат - вдесятеро більше укладених ЕСКО-договорів 

у 2017 році порівняно із 2016 роком
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НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІСТЬ БУДІВЛІ

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ ДИРЕКТИВИ 

2010/31/ЄС

Запровадження обов'язкового

моніторингу якості сертифікатів

Створення єдиної бази

енергоаудиторів та сертифікатів

енергоефективності, доступної 

кожному

Запровадження сертифікації 

енергоефективності будівель
Визначення засад діяльності

енергоаудиторів

Закон України № 2118-VIII

«Про енергетичну ефективність будівель»
від 22.06.2017 (введення в дію - 23.07.2018)

Законодавча робота у сфері

енергоефективності
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Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання»

(від 22.06.2017 № 2119-VIII)

СФЕРА 

ДІЇ

Теплова енергія Централізоване 

водопостачання
Постачання 

гарячої води

 Запровадження 100% приладного обліку (для житлових будинків: комерційний 

облік теплової енергії– протягом 1 року, комерційний облік води – протягом 2 років з дня 

набрання чинності; розподільчий облік – протягом 3 років з дня набрання чинності; комерційний 

облік (крім житлових будинків) – протягом 1 року)

 Зниження на ¾ обсягу необлікованих витрат води у 

внутрішньобудинкових системах 

 Скорочення споживання теплової енергії протягом 1-3 років в середньому 

на 15-20%

 Стимулювання енергоефективної поведінки споживачів

 Монополісти не зможуть перекладати понаднормативні втрати в мережах 

на споживачів

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

Комерційний облік – запорука енергоефективної поведінки 
споживачів

Оснащеність приладами обліку тепла:

у 2015 році – 34%, у 2016 році – 64%, станом на 01.08.2017 – 70,47%.
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Запровадження системи енергетичного маркування 

за європейським зразком

Затверджено постановами Уряду 

Технічні регламенти  енергетичного 

маркування 

такого енергоспоживчого обладнання:

пральні 

машини

сушильні машини

посудомийні 

машини

холодильники

електричні лампи та 

світильники

телевізори

кондиціонери повітря
пилососи
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Розроблено 8 проектів 

Технічних регламентів щодо

вимог з екодизайну для: 

- енергоспоживчих продуктів

(рамковий);

- циркуляційних насосів;

- ламп спрямованого 

випромінення;

- холодильників;

- водяних насосів;

- електродвигунів;

- вентиляторів;

- силових трансформаторів.

Запровадження системи вимог з 
екодизайну

до енергоспоживчих продуктів
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Енергоємність ВВП в Україні та європейських країнах

Національний план дій

з енергоефективності
Зобов’язання України 

за Паризькою Угодою

947

569

1990 рік 2030 рік

Зменшення кінцевого споживання 

енергії промисловістю, млн. тне

Скорочення викидів СО2, млн. тонн

+

Агентством розробляється механізм 

стимулювання промислових підприємств до 

енергоефективності

60%

Енергоефективність в промисловості

29

Споживання енергії галузями 

економіки у 2015 р.



Існуюча ситуація в Україні

побутових 

відходів продукує 

одна людина в 

Україні

10 млн. тонн

утворюваних побутових 

відходів вивозиться в країні 

щороку

Близько 700 млн куб. м. газу

3,5 млн. Гкал теплової енергії 1,2 млрд. кВт-год електроенергії

Еквівалент
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В м. Рио-де-Жанейро

збирають близько 200 

тонн сміття щоденно. 

Цим займаються 

«catadores» - «ті, хто 

перебирає сміття». За 

зібрані 6 пакетів сміття 

вони отримують 

харчовий набір. Таким 

чином, вдається 

накормити більше 100 

тис. чол. в місяць

«Пластикова 

рибалка»

В річках 

виловлюють 

близько 700 кг 

пластикових 

відходів за 

тиждень.

Дохід таких 

«рибалок» 

складає 

4 тис. дол. на 

рік. 

Існуюча ситуація поводження з відходами

Україна

99 %
ПВ відсортовуються

5,6 %
ПВ відсортовуються

Із них:

- 50% відходів 

переробляються  та 

використовуються повторно; 

- 50% відходів 

переробляються в енергію

1,4 %
ПВ використовується для 

виробництва 200 тис. Гкал/рік

теплової енергії на заводі

«Енергія» (Київ)

1 %
всіх утворюваних 

ПВ вивозиться на

полігони

93 %
всіх утворюваних 

ПВ вивозиться на

сміттєзвалища

Додатково 800 тис. тонн

сміття Швеція імпортує 

щорічно

6 148
сміттєзвалищ

32 984
несанкціоновані 

сміттєзвалища

Швеція

Бразилія У звіті «Аналіз бразильського ринку рекуперації
електроенергії з твердих побутових відходів» 

стверджується, що протягом найближчих декількох
років технічний прогрес в поєднанні з державним
регулюванням і пільгами забезпечать підвищення
рентабельності роботи підприємств по отриманню

енергії з відходів.
Згідно зі звітом, в якому розглядається виробництво

біогазу і спалювання відходів для виробництва
енергії, обсяг ринку в 2012 р склав більше 61,0 млн 

дол. Муніципалітети Бразилії розглядають
спалювання відходів та застосування біогазових

установок тільки в якості способів позбавлення від
відходів, обмежуючи, таким чином, використання

відходів в якості сировини в енергетичних проектах. 31



Цільова модель - комплексне перероблення твердих побутових 

відходів з повним використанням їх енергетичного потенціалу

Біогаз

ІІІ. 600 млн. куб.м.

Когенераційна установка

IV. Ел.ен. 1170 млн. кВт*год, 
(5700 млн. грн) 

(16,17₵/кВт*год)

«Зелений тариф»

Залишок (біологічно 
неактивний) 

10-15% 
(1,5 млн.т)

Полігон (5,7 млн.т)

І. Вивезення ТПВ (10 млн. т)

Котельня Шлак

ІІ. Сортування 
ТПВ

(вторсировина 
20-30%)

IV. Тепло – 2200 
млн. Гкал (2500 

млн. грн.)

На прикладі м. Хмельницький:

- утворюється 350 тис. т. ТПВ/рік;

- інвестиції у переробний комплекс – 41 

млн. євро;

- 4,5 МВт електроенергії; 

- 41 МВт теплової енергії;

- окупність  від  5.5 років.
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Вплив політики енергоефективності та розвитку відновлюваної 

енергетики на макроекономічну стабільність та сталий розвиток

Очікувані результати:

 Оптимізація національного платіжного балансу

 Створення високотехнологічних робочих місць

 Запобігання енергетичній бідності населення та муніципалітетів

 Стабілізація національної валюти

 Виконання міжнародних зобов'язань у галузі енергетики та зміни клімату

У 2020 році Україна заощадить та замістить енергетичні ресурси 

на USD 2,7 млрд чи 8,7 % видатків прогнозованого 

державного бюджету у 2020 році!

Реалізація Планів дій з енергоефективності та відновлюваної енергетики 

забезпечить додаткове щорічне збільшення ВВП на 0,5-1 %!

*Моделювання Інституту економіки та прогнозування (Національна академія наук України)
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

www.saee.gov.ua
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