
Розбудова сфери енергоефективності та 

відновлюваної енергетики в Україні:  

здобутки 2017 р.  

Публічний звіт Голови Держенергоефективності Сергія Савчука за 2017 рік 



Стратегія сталого розвитку "Україна - 2020" Президента України –  

орієнтир для формування та реалізації політики в сфері 

енергоефективності та відновлюваної енергетики  
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Програма енергонезалежності серед 10 першочергових реформ 

Схвалено Указом Президента України  

від 12 січня 2015 року № 5/2015 

Ціль та індикатор:  
зниження енергоємності валового внутрішнього продукту (на 20 % до кінця 2020 року) 

Основні шляхи:  
- 100 % обов'язкового комерційного обліку споживання енергоресурсів  

- впровадження механізму енергосервісу 

- реалізація проектів з використанням альтернативних джерел енергії 

Головне завдання:  
забезпечення енергетичної безпеки і перехід до енергоефективного та енергоощадного 

використання та споживання енергоресурсів із впровадженням інноваційних технологій 



Політика у сфері енергоефективності та відновлюваної енергетики  

як елемент сталого розвитку України 

Україна стала 20 країною, яка ратифікувала  

Паризьку угоду! 

Національний план дій з 

енергоефективності на період до 

2020 року 

від 25 листопада 2015 р. № 1228-р  

-9 % (6,5 млн тне)  
енергозбереження порівняно з  

середнім кінцевим 

 енергоспоживанням у 2005-2009 

Національний план дій з 

відновлюваної енергетики на період 

до 2020 року 

від 1 жовтня 2014 р. № 902-р    

11%  

виробленої з відновлюваних  

джерел  енергії  у валовому  

кінцевому обсязі споживання 

Прийнято Енергетичну стратегію України на період до 2035 року. 

Ціль – досягти 25% «чистої» енергії  

у загальному первинному постачанні енергії до 2035 року! 
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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 

Введення нових теплових потужностей 

 із заміщення газу  

у період з 2014 р. по III кв. 2017 р.** 

23,62 

**за інформацією облдержадміністрацій 

1 796 МВт 

Пріоритет: зменшення споживання та заміщення газу 

Залучено понад 

 440 млн євро 

інвестицій  
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Урядова програма «теплих» кредитів: її ефект на економіку 

 

Щорічна економія ресурсів у еквіваленті 

газу за  2014-2017 рр. оцінюється у 

164,5 млн м3 щороку  
   

Всезростаюча  популярність програми  
серед українців 

(з жовтня 2014 р. – по сьогодні) 

Майже 2 млрд грн.   
видатків бюджету  

6 млрд грн. інвестовано в 

економіку 
(придбання енергоефективних  

матеріалів та обладнання) 

₴ 

Близько 373 тис. сімей-
учасників програми 

 
   

Коефіцієнт економії газу становить ≈ 0,1 м3 на 1 грн 

бюджетних витрат 

+ 156 регіональних програм додаткового 

відшкодування «теплих» кредитів 

(з місцевих бюджетів завдяки фіскальній децентралізації) 

Безповоротна державна фінансова 

допомога за “теплим кредитом”: 
 

20%/35% - для встановлення негазових, 
неелектричних котлів 

35% - для заходів з енергоефективності для 
індивідуальних домогосподарств 

40%-70% - для ОСББ та ЖБК 
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Статистика: 

1248 ОСББ – учасників програми 

210,5 млн грн. залучених коштів 

86,3 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. 

* За даними уповноважених банків 

+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 

+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 

+15,1 
млн. грн 

+5,0 
млн. грн 

+0,3 
млн. грн 

Попит ОСББ на програму “теплих кредитів” 
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* міста України населення, яких складає від 2,5 тис. (з урахуванням відсутності 
міст, що розташовані на тимчасово окупованій території та в зоні АТО) 

м.КИЇВ 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ЗАКАРПАТСЬКА 

ЛЬВІВСЬКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ВОЛИНСЬКА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА 

ВІННИЦЬКА 

КИЇВСЬКА 

ЧЕРНІГІВСЬКА 

СУМСЬКА 

ПОЛТАВСЬКА 

МИКОЛАЇВСЬКА 

ХЕРСОНСЬКА 
ОДЕСЬКА 

ХАРКІВСЬКА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

ЗАПОРІЗЬК
А 

ЛУГАНСЬКА 

ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКА 

РІВНЕНСЬКА 

КІРОВОГРАДСЬКА 

ЧЕРКАСЬКА 

ЖИТОМИРСЬКА 

У 2017 році діє 156 місцевих програм  
додаткового відшкодування %/суми за «теплими» кредитами 

ДОНЕЦЬКА 

РОЗРОБЛЯЄТЬСЯ 

48 програм  

ТИМЧАСОВО ОКУПОВАНА ТЕРИТОРІЯ 

19 обласних (з 25)  

72 районних (з 473) 

65 міських (з 407*) 

ПРИЙНЯТО 
з фінансуванням/механізмом  

7 обласних (з 25)  

120 районних (з 473) 

35 міських (з 407*) 

ПРИЙНЯТО 
без фінансування/механізму 

156 162 

2017 
Виділено – 115 млн. грн. 

Відшкодовано – 57 млн. грн.  

53 тис. домогосподарствам 
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За останні 2 роки у понад 3 рази збільшено фінансування  
місцевих програм здешевлення «теплих» кредитів 

156 
Кількість  

місцевих програм з 

фінансуванням 

↑  2 рази 74 109 

2016 р. 2015 р. *2017 р. 

Розмір виділеного 

фінансування 
71  

млн. грн. 
↑  3,4 рази 34  

млн. грн 

115  
млн. грн. 

* - станом на листопад 2017 р. 

Відшкодовано 

місцевою владою 
↑  4 рази 14  

млн. грн 

45  
млн. грн 

57  
млн. грн. 
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• Загальний обсяг виплачених 

компенсацій – 340 млн. грн 

 

• Загальна кількість учасників –         

13 400 родин  

Загальна сума, виділена на 

компенсації – 15 млн євро до 2020 р. 

 

1,372 млн євро вже підтверджено для 

виплати відшкодування 

24,12 

8,81 

23,69 

29,42 

47,94 

71,37 
74,75 

51,49 

9,74 

Сума кредитів, млн. грн 

1102 

379 
765 

1283 

1815 

2724 

3025 

1902 

403 

2016 І квартал 
2017 

ІІ квартал 
2017 

липень 
2017 

серпень 
2017 

вересень 
2017 

жовтень 
2017 

листопад 
2017 

грудень 
2017 

Кількість кредитів 

Результати роботи програми «IQ ENERGY»  
(станом на 10.12.2017) 

“Теплі кредити” як основа для започаткування  

нових програм з енергоефективності 
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Основні законодавчі заходи в рамках  

1-го Національного плану дій з енергоефективності до 2020 р. 
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Закон України «Про енергетичну ефективність будівель» № 
2118-VIII, (імплементація Директиви 2010/31/ЄС)  

Імплементація 
Директиви 
2010/31/ЄС 

Прийнято 22.06.2017 

Закон України «Про комерційний облік теплової енергії та 
водопостачання» № 2119-VIII 

Імплементація 
Директиви 
2012/27/ЄС 

Прийнято 22.06.2017 

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 
запровадження нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності для проведення масштабної 
енергомодернізації»» (зміни до процедур закупівель 
енергосервісу) №1980-VIII  

Імплементація 
Директиви 
2012/27/ЄС 

Прийнято 23.03.2017 

Проект Закону «Про енергетичну ефективність»  Імплементація 
Директиви 
2012/27/ЄС 

На стадії погодження в 
центральних органах 
виконавчої влади 



Вигода для міст від запроваджених ЕСКО-договорів у 2016-2017 рр. 
                       КИЇВ 

Результати 15 ЕСКО договорів: 

Досягнуто 
37%  економії витрат на 

теплову енергію  
1,126 млн. грн. 

           САВРАНСЬКИЙ Р-Н 
Результат 1 ЕСКО договору 

Досягнуто 
40% економії витрат на вугілля 

 242 тис. грн. 

          МИРГОРОДСЬКИЙ Р-Н 
Результат 2 ЕСКО договорів: 

Досягнуто 

 63% економії газу  

1,398 млн. грн. 

                         КАНІВ 
Результат 1 ЕСКО договору: 

Досягнуто 

70% економії витрат на 

електроенергію для освітлення 

 66 тис. грн.  

Енергосервіс у бюджетній сфері 
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1 

Закон України № 1980-VIII  щодо ЕСКО в бюджетній сфері  

Підписано 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 
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Тимчасово окупована територія 

У 19 містах вже оголошено 180 ЕСКО-тендерів 
через систему PROZORRO (станом на 27.12.17) 

Червоноград 

Кропивницький 

Олександрія 

Суми 

Полтава 

Славутич 

Біла Церква 
Обухів 

Баришівка 

3 2 3 6 5 1 

Дубно 

6 

Миколаїв 

34 12 18 6 5 1 

Хмельницький 

Вінниця 

Київ 

 65 3 

Сквира 

ЕСКО плани 2018: 
≥ 250 контрактів 

1 

Білгород-
Дністровський 

Нове 

1 
6 

13 

3 

Новотроїцьке 

4 

Одеса 
- Завершених аукціонів за ЕСКО пропозиціями 45 

ЕСКО тендери: 

19 - Міст, де оголошені тендери 

- ЕСКО тендерів 180 

110 - Відкритих тендерів для ЕСКО пропозицій 

25 - Найближчих аукціонів 

6 6 10 11 1 2 3 



Сформована та оновлюється база потенційних об'єктів енергосервісу 

Інформація розміщена на сайті 

Держенергоефективності 

http://saee.gov.ua  

(розділ «Бізнесу»,  

секція «Енергосервіс») 

в базі 11 715  
потенційних об’єктів 

298 
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Запровадження енергоменеджменту у бюджетній сфері 

Завдяки енергоменеджменту можна досягти без додаткових інвестицій: 

    -    5-8% економії енергоресурсів;  

    - до 20% скорочення енергоспоживання за рахунок налагодження 

енергоефективної експлуатації об’єктів. 

Розроблено та Урядом затверджено План заходів  

з впровадження енергоменеджменту у бюджетній сфері 
(Розпорядження КМУ №732-р від 26.04.2017) 

Підписано 42 Меморандуми з місцевими органами влади 

У перспективі планується запровадити загальнонаціональну базу даних  

енергетичних характеристик будівель органів влади 

15 

Розроблено Методичні рекомендації  

для органів місцевого самоврядування:  

 як впроваджувати енергоменеджмент,  

 як проводити енергомоніторинг,  

 як фінансово стимулювати енергоменеджерів тощо. 



25 РАЙОНІВ (районні об'єкти) 

ЧЕРНІВЕЦЬКА 

ЗАКАРПАТСЬКА 

ЛЬВІВСЬКА 

ТЕРНОПІЛЬСЬКА 

ВОЛИНСЬКА 

ХМЕЛЬНИЦЬКА КИЇВСЬКА 

ЧЕРНІГІВСЬКА 

СУМСЬКА 

МИКОЛАЇВСЬКА 

ХЕРСОНСЬКА 

ОДЕСЬКА 

ЛУГАНСЬКА 

ІВАНО- 
ФРАНКІВСЬКА 

КІРОВОГРАДСЬКА 

ЧЕРКАСЬКА 

ЖИТОМИРСЬКА м. КИЇВ 

ХАРКІВСЬКА 

ЗАПОРІЗЬКА 

ДНІПРОПЕТРОВСЬКА 

93 міста та 9 областей вже впровадили щоденний енергомоніторинг 

Тимчасово окупована 
територія 

ВІННИЦЬКА 

РІВНЕНСЬКА 

ДОНЕЦЬКА 

ПОЛТАВСЬКА 

6 ОБЛАСТЯХ (обласні об'єкти) 

35 МІСТАХ (міські об'єкти) 

НА СТАДІЇ ЗАПРОВАДЖЕННЯ У: 

4 РАЙОНАХ (районні об'єкти)  

ЕНЕРГОМОНІТОРИНГ  

* - низка регіонів впровадила Енергомоніторинг лише в частині підпорядкованих ним об'єктів 

 4 ОТГ 

9* ОБЛАСТЕЙ (обласні об'єкти) 

93 МІСТА (міські об'єкти) 

ЗАПРОВАДИЛИ: 

 1 ОТГ 
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У 2017 році затверджено 4 Технічні регламенти енергетичного маркування 

Затверджено постановами Уряду 

Технічні регламенти енергетичного маркування 

17 

Кондиціонери повітря 

Телевізори 

Пилососи Барабанні  сушильні машини 



Запровадження системи вимог з екодизайну 
 до енергоспоживчих продуктів 

Держенергоефективності 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. 
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(1) ЗАХОДИ 

(2) КРЕДИТ 

(3) ЗВІТ 

(4) ДАНІ ДЛЯ ВЕРИФІКАЦІЇ  ЗАХОДІВ 

(5) РІШЕННЯ 

(6) КОМПЕНСАЦІЯ 

підприємства банки 
ДАЕЕ бюджет 

Джерело коштів –  

Вуглецевий податок на викопне 

паливо 

 

I 

Кошти акумулюються в окремому 

цільовому Фонді державного бюджету 

Підприємства отримують компенсацію 

за впроваджені проекти з ЕЕ та ВДЕ II 

Механізм роботи цільового Фонду енергоефективної модернізації 

підприємств НАПОВНЕННЯ: 

ВИКОРИСТАННЯ: 

BANK 

Стимулювання промисловості до енергоефективності 
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МЕТА 

Проект Закону України 

щодо розвитку високоефективної (ВЕ) когенерації 

УЗГОДЖЕННЯ ПОЛОЖЕНЬ ЗАКОНОДАВСТВА УКРАЇНИ З ПОЛОЖЕННЯМИ 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ РОЗВИТКУ ВИСОКОЕФЕКТИВНОЇ КОГЕНЕРАЦІЇ  

(ДИРЕКТИВИ 2004/8/ЄС ТА 2012/27/ЄС) 

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:  

введення термінології в сфері  використання ВЕ когенерації 

відповідної до Директив ЄС; 

 

проведення комплексної оцінки застосування ВЕ когенерації  

(оновлюється кожні 5 років); 

 

проведення аналізу витрат і вигід потенціалу ВЕ  

когенерації для теплогенеруючих об'єктів  > 20 МВт; 

 

введення критеріїв оцінки та кваліфікація 

ВЕ когенераційних установок; 

 

надання гарантії походження електричної  

енергії, яка вироблена ВЕ когенерацією . 

*ВЕ – високоефективна когенерація 

 

(20.12.2017 схвалено Урядом) 
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2014 2015 2016 10 міс. 2017 
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39 
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34 

СЕС ВЕС МГЕС Біомаса Біогаз 

З початку  2015 року введено 361 МВт та  
залучено інвестицій на суму 360 млн євро 

967 997 

1 118 

1 328 

Встановлена потужність об'єктів відновлюваної  

енергетики, що працюють за «зеленим» тарифом, МВт 
(без АР Крим) 
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Кількість приватних домогосподарств 

Динаміка збільшення кількості сонячних електроустановок 

приватних домогосподарств 
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Встановлена потужність, МВт 

В Україні налічується 6,5 млн приватних домогосподарств.  

Залучено інвестицій на суму 34,7 млн євро 
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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. Відсутні вимоги до «місцевої»  складової. 

4. Інвестор отримує надбавку до «зеленого» тарифу до +10%     
за українське обладнання. 

4. Введено «зелений» тариф: 

• для геотермальних електроустановок; 

• для сонячних та вітрових електростанцій 

 приватних домогосподарств потужністю до 30 кВт. 

5. Передбачено підписання довгострокових договорів 
купівлі-продажу електроенергії за «зеленим» тарифом з 
гарантованим покупцем до 2030 року. 

 

3,80 

10,00 
12.38 
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Poland Germany Ukraine

Середній розмір «зеленого» тарифу на 
електроенергію з біомаси, €ct/кВт∙год 

Сприятливі умови розвитку відновлюваної електроенергетики у 2017 р. 
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Тариф на теплову енергію, що 
виробляється з альтернативних джерел 
на рівні 0,9 від діючого тарифу на тепло 
з газу або середньозваженого  в регіоні 

Середньозважений тариф на теплову 
енергію, вироблену з газу для потреб 

населення та бюджетних установ, 
розраховується у затвердженому КМУ 

Порядку 
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-10% 

WWW.SAEE.gov.ua Середньозважені тарифи оприлюднено 

на офіційному сайті 

Держенергоефективності: 

ЗАКОН УКРАЇНИ 
щодо стимулювання виробництва теплової енергії з 

альтернативних джерел енергії (від 21.03.2017 № 1959- VIII) 
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 фінансування  ВДЕ абудабійським 
фондом розвитку (АDFD) під 1-2% 
терміном до 20 років; 

 вдосконалення законодавчої бази;  

 залучення інвестицій у ВДЕ; 

 додаткові гарантії інвесторам; 

 співпраця з країнами  лідерами у 
сфері ВДЕ; 

 доступ до бази даних IRENA. 

         Членство України в IRENA:   

Закон України № 2222-VIII «Про приєднання України до Статуту 
Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії (IRENA) 

(05.12.2017 р. Закон прийнято Верховною Радою України) 

 152  члени IRENA 

 28    країн розпочали процес  

 приєднання 
25 



4,5 ГВт  

 
ТУ є безстрокові 

(чинні до 
завершення 

будівництва) 

Станом на 01.10.2017: 

гранична  
потужність 

об’єктів ВДЕ**  

4,2 ГВт 

потужність 
об’єктів ВДЕ, на 

які видані ТУ 
 

1,3 ГВт 

 встановлена 
потужність 

об’єктів ВДЕ*  
 

Прийнято за основу 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 

** За даними НЕК Укренерго * За даними НКРЕКП 

47 % 
 ТУ видані 
більше ніж  

3 роки тому*** 
 

*** За даними НЕК Укренерго та електропередавальних організацій 
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створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери виробництва, обігу 

та використання рідкого біопалива на транспорті 

обов'язкові квоти щодо енергетичної частки біокомпонентів  

в обсязі реалізованого моторного палива: 

для бензинів 

  з 1 січня 2019  року  -   не менш як  3,4 відсотка (енергетичних)   

з 1 січня 2020  року  -   не менш як 4,8 відсотка (енергетичних)  

 

для дизельного палива  

з 1 січня 2019  року  -   не менш як 2,7 відсотка (енергетичних)   
 

 

відповідальність за недотримання квот 

 

вимоги щодо дотримання критеріїв сталості для біокомпонентів 
 

Проектом Закону передбачено: 

ПРОЕКТ ЗАКОНУ УКРАЇНИ  

щодо розвитку сфери виробництва рідких біологічних видів палива 

(реєстр. № 7348 від 29.11.2017) 

Мета 

27 



Розробка проекту Закону щодо  
розвитку ринку твердого біопалива 

СТВОРЕННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО ПІДҐРУНТЯ ДЛЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ РИНКУ 

ТВЕРДОГО БІОПАЛИВА 
МЕТА 

створення ринкового механізму торгівлі біопаливом (системи електронної торгівлі 

біопаливом - СЕТ); 
 

покладення обов'язку здійснювати торгівлю через СЕТ на визначених суб'єктів; 
 

спрощення доступу до порубкових решток. 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ПРИЙНЯТТЯ ЗАКОНОПРОЕКТУ:  

ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ:  

прозорий  ринок 

біопалива; 

зростання об’ємів  

виробництва  

твердого біопалива; 

зниження цін  

на біопаливо; 

забезпечення  

генеруючих  

потужностей паливом 

створення нових 
робочих місць; 

залучення інвестицій 

на виробництво 

біопалива; 
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Існуюча ситуація в Україні щодо генерації ТПВ 

300 – 350 кг 
побутових відходів 

вивозиться в Україні 

продукує одна людина в 

Україні 

10 млн. тон 
побутових відходів 

Щороку: 

еквівалент газу  

≈700 млн. м3 

3,5 млн. Гкал  
теплової енергії 

1,2 млрд. кВт*год 
електроенергії 

29 



SAEE 

15 www.uamap.org.ua   

Опубліковано більше 50 потенційних інвестиційних проектів на суму 1,2 млрд євро! 

 Розширений пошук проектів на карті: 

• за географією - по областях; 

• за видом джерела енергії 

• за величиною електричної та теплової 
потужності; 

• за кількістю інвестицій 

UAMAP – КАРТА ІНВЕСТИЦІЙНИХ ПРОЕКТІВ У СФЕРАХ ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ ТА 

ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ 

Можливості карти UA MAP: 

  Покрокова інструкція з реалізації проектів ВДЕ за 
«зеленим» тарифом на діючому ринку електроенергії 
за майбутньою моделлю з 1 липня 2019 року  

 Перелік фінансових програм для проектів ЕЕ та ВДЕ 
від міжнародних та вітчизняних інституцій 

30 



3960 

2058 

1644 

1386 

704 

357 278 183 112 48 

млн грн 

ПІДПИСАНО 

262  

кредитні угоди на фінансування 

еко-проектів на суму: 

 10,7 млрд грн 
(324 млн євро) 

Портфель еко-кредитів УКРГАЗБАНКУ 
(з початку співпраці з IFC) 

31 

Зокрема, вже прокредитовано 

72  
проекти «зеленої» енергетики  

потужністю 377 МВт 

на суму: 

 210 млн євро 

На розгляді 

36  
проектів «зеленої» енергетики  

потужністю 316 МВт 

на суму: 

 271 млн євро 

Активізація залучення банківського капіталу в проекти «чистої» енергії 



Проекти з відновлюваної енергетики ОЩАДБАНКУ 

Прокредитовані проекти 
на 161 млн € 

71,6 МВт 
сонце 

6 МВт 
біогаз 

Проекти у стадії реалізації 

3 проекти потужністю 22,5 МВт 

прокредитованих на 13 млн € 

161,09 173,88 
231,38 

3Q2017 4Q2017 план 2018 

Динаміка зростання кредитування 

32 

Активізація залучення банківського капіталу в проекти «чистої» енергії 



Трифонівська СЕС    10 МВт 
Херсонська область 

Інвестицій (для двох ВЕС): 220 млн євро 

Потужність: 41 МВт (І черга) 

Заплановано: будівництво Овер’янівської ВЕС (70 МВт) 

Інвестицій: понад 8 млн євро 

Термін будівництва: 5 місяців 

Кількість сонячних панелей: 37 тис. шт. 

Успішні приклади впровадження «зелених» проектів у 2017 році 

 Новотроїцька ВЕС    70 МВт 
Херсонська область 

СЕС в с. Терновиця     5,9 МВт 
Львівська область 

ВЕС Старий Самбір-2    20,7 МВт 
Львівська область 

Інвестицій: 34 млн євро 
Обладнання: 6 турбін,Vestas V112 

Річне виробництво е/е: 56 млн кВт· год 

Інвестицій: 5,2  млн євро 
Кількість сонячних панелей : 22 тис. шт. 

Річне виробництво е/е: 6,5 млн кВт· год 

10 МВт 

5,9 МВт 

70 МВт 

20,7 МВт 
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Потужність: 15 МВт – електрична (5 МВт – І черга)  

                        15 МВт – теплова 

Обладнання: Jenbacher (Австрія) 

Сировина: жом цукрових буряків 

Інвестицій: близько 40 млн євро 

Крім власних потреб, комплекс забезпечує 
тепловою енергією об’єкти комунальної 
інфраструктури: 
- Дитячий садочок 
- Столову 
- Басейн 

Теофіпольский біогазовий комплекс  15 МВт  
Хмельницька область 

Успішні приклади впровадження «зелених» проектів у 2017 році 
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Котельня на альтернативних видах палива    10,5 МВт  
(м. Дніпропетровськ, вул. Космічна, 17б) 

Потенціал заміщення 
 понад 3,5 млн м3 газу в рік 

Потужність: 10,5 МВт 
Паливо:        пелети (лушпиння соняшника) 
Інвестиції:    47,3 млн грн 
Введено в експлуатацію: 2015 рік 
Інвестор:      APS Power Technology  (Austria) 

Котельня забезпечує тепловою енергією та гарячою 
водою  
4 комунальні медзаклади 
 

Успішні приклади впровадження «зелених» проектів у 2017 році 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Укладено Меморандуми про 
співробітництво з: 

• Фінляндською Республікою; 

• Королівством Данія; 

• Китайською Народною Республікою; 

• Республікою Молдова; 

• Португальською Республікою. 

Впродовж 2018 року заплановано 

підписання Меморандумів про 

співробітництво з: 
• Республікою Індія; 

• Турецькою Республікою; 

• Республікою Польща. 

Підписання Меморандуму із КНР 

Підписання Меморандуму із Королівством Данія 
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МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Заключено  Дорожню карту співпраці державних органів і організацій  
Республіки Білорусь і України в сфері підвищення енергоефективності та  
використання місцевих паливно-енергетичних ресурсів на 2017-2020 роки 

Підписано Угоду між МЗС Фінляндії та NEFCO про створення Фонду обсягом 6 млн євро 
для фінансування підготовки проектів «чистої» енергетики в Україні 
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Ключові публічні заходи 

 9 регіональних семінарів із відновлюваної 

енергетики (Житомир, Хмельницький, Дніпро, Харків, 

Тернопіль, Чернігів, Львів, Черкаси, Одеса) 

  Співорганізовано виставку-форум «Незалежна 

теплоенергетика 2017» (3500 відвідувачів) 

9-ий Міжнародний інвестиційний  

бізнес-форум  

600 учасників з усіх регіонів 

 

3-ій Форум ЕЕ партнерства ’17 
щодо енергоменеджменту 

600 учасників з усіх регіонів 

Підписано: 42 MoU з регіонами  

щодо системного впровадження Енергоменеджменту 

Проведено: 24 регіональні конференції  
з ЕСКО та Енергоменеджменту 

  4 MoU з відновлюваної енергетики 

 Проведено “День без авто на традиційному 

паливі” (автопробіг 40 електрокарів) 38 



На Національному стенді України представлено 

українські розробки 

 Сонячний концентратор НВП «СІНЕКО» 

 Фотоелектричні жалюзі старт-апу «SolarGaps» 

 Виставковий зразок вітрогенератора «Fuhrländer» 

УЧАСНИКИ: 

 127 країн світу 

 10 міжнародних організацій 

  більше 5 млн відвідувачів 

Національний день України (15 червня 2017 року) 

 Проведено урочисті заходи 

 Проведено бізнес-форум «Україна-Казахстан: нові 

горизонти економічного співробітництва» 

Презентовано Інформаційно-пошукову систему 

 Близько 100 інвестиційних проектів 

 Загалом 35 українських компаній у сфері 

відновлюваної енергетики 

Підписано Договір про наміри щодо серійного виробництва 

сонячних концентраторів НВП «СІНЕКО» в Казахстані 

Участь України у Міжнародній спеціалізованій виставці EXPO-2017 
10 червня - 10 вересня 2017 року м. Астана (Республіка Казахстан) 
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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! 

*Моделювання Інституту економіки та прогнозування (Національна академія наук України) 40 



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ! 

www.saee.gov.ua 

www.facebook.com/saeeUA 

 
(28.12.2017 р.) 
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