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Проект «Сприяння енергетичній безпеці та сталому 

розвитку місцевих громад в Україні» 

Незважаючи на значні зусилля щодо енергоефективності та використання 

ВДЕ в останні роки, Україна все ще сильно залежить від експорту викопного 

палива. Обсяг залежності відрізняється від регіону до регіону під впливом 

структури економіки кожного конкретного регіону та враховуючи чисельність 

населення. Найбільш залежними від викопного палива є Дніпропетровська, 

Донецька, Запорізька, Київська, Черкаська, Харківська, Івано-Франківська та 

Полтавська області, які разом споживають більше половини вугілля та газу в 

країні. У цих регіонах потрібно докласти більше зусиль для досягнення 

енергетичної незалежності. Цей процес може бути посилений підвищенням 

обізнаності щодо застосування ефективних та доступних технологій 

відновлюваних джерел енергії (ВДЕ) з урахуванням найкращих практик, що 

застосовуються у США та в Україні. 

У липні 2020 року громадська організація «Агентство з відновлюваної 

енергетики» (ГО «АВЕ») розпочала виконання проєкту “Сприяння енергетичній 

безпеці та сталому розвитку місцевих громад в Україні”.  

Мета проєкту – сприяти зменшенню залежності 8 областей України від 

викопних палив шляхом інформування про можливості впровадження 

ефективних технологій доступних відновлюваних джерел енергії (ВДЕ). 

У проекті запланована серія семінарів з питань розвитку енергетичної 

незалежності місцевих громад на основі Посібника, підготовленого в рамках 

проєкту. 

Цільова аудиторія семінарів: представники державних адміністрацій, 

громадських організацій та студенти та всі зацікавлені. 

На 3-му Семінарі Ви дізнаєтесь про: 

– Тенденції розвитку відновлюваних джерел енергії у Сполучених Штатах; 

– Стан розвитку відновлюваних джерел енергії в Україні; 

– Використання енергії вітру для потреб громади; 

– Успішні кейси використання аграрної біомаси для опалення в громадах; 

– Можливості для виробництва енергії з енергетичних культур в громадах. 

Реєстрація за посиланням: https://rea.org.ua/news/625/  
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Онлайн Семінар 3 

Сприяння енергетичній безпеці та сталому розвитку 

місцевих громад в Дніпропетровській області 

1 квітня 2021 р. 

Програма 

Час Відкриття  Спікер 
14:00 – 14:20 Привітання учасників, 

представлення проєкту 
"Сприяння енергетичній безпеці 
та сталому розвитку місцевих 
громад в Україні" 
 

Георгій Гелетуха, директор ГО 
«Агентство з відновлюваної 
енергетики» 
Олексій Псарьов, в.о. директора 
Департаменту економічного 
розвитку Дніпропетровської ОДА 
Діана Задорожна, представниця 
USAID/Ukraine  

Час  Назва виступу Спікер 
14:20 – 14:40 Тенденції розвитку 

відновлюваних джерел енергії у 
Сполучених Штатах 

Кен Боссонг, виконавчний 
директор некомерційної науково-
освітньої організації «SUN DAY 
Campaign» 

14:40 – 15:00 Стан розвитку відновлюваних 
джерел енергії в Україні  

Георгій Гелетуха, директор ГО 
«Агентство з відновлюваної 
енергетики» 

15:00 – 15:20 Використання енергії вітру для 
потреб громади 

Андрій Конеченков, голова 
правління ГС «Українська 
вітроенергетична асоціація» 

15:20 – 15:40 Успішні кейси використання 
аграрної біомаси для опалення в 
громадах 

Семен Драгнєв, експерт ГС 
«Біоенергетична асоціація 
України» 

15:40 – 16:00 Можливості для виробництва 
енергії з енергетичних культур в 
громадах 

Леонід Мележик, директор ТОВ 
«Енергетична Верба» 

Час Дискусія Модератор 
16:00 – 16:30 Запитання до спікерів. 

Обговорення 
Георгій Гелетуха, директор ГО 
«Агентство з відновлюваної 
енергетики» 

16:30 Підведення підсумків та завершення семінару 

 


