
НАДАННЯ ПІДТРИМКИ У РОЗРОБЦІ НАЦІОНАЛЬНОГО ПЛАНУ 
ДІЙ З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ 

ДО 2030 РОКУ

Громадська Організація «Агентство з відновлюваної енергетики»
Директор: Георгій Гелетуха, д.т.н. 



Громадська організація «Агентство з відновлюваної 
енергетики» - ГО «АВЕ»

 Засновано: Січень 2003

 Веб-сайт: https://rea.org.ua/

 Статус: неприбуткова громадська організація

 Головна мета: сприяння сталому розвитку та покращенню довкілля за допомогою впровадження
відновлюваної енергії та енергоефективних технологій.

 Член Біоенергетичної асоціації України та Міжнародної мережі сталої енергетики “INFORSE-Europe”

https://rea.org.ua/


Перехід на ВДЕ до 2050 року дешевший за підтримку наявного
стану енергосистеми до 2050 р.

Оптимізована за вартістю (найдешевша) 
енергосистема України до 2050 р.

100% кліматично нейтральна 
енергосистема України до 2050 р.

Фінська компанія Wärtsilä Corporation* змоделювала ДВА СЦЕНАРІЇ оптимального розвитку енергосистеми 
України із найменшою вартістю до 2050 року за допомогою інструменту моделювання PLEXOS**

83% 
ВДЕ

Собівартість +3%            
(відносно найдешевшого)

* http://bit.ly/2Y9ZxzF
** https://energyexemplar.com/plexos-world/

http://bit.ly/2Y9ZxzF
https://energyexemplar.com/plexos-world/?fbclid=IwAR2XFu6dMdDdEYUj3ehkGeNyOLs9hi4wU_g9rOAxWYCZKiGEeK9Z7WGGlEw


Конкурентоспроможність  ВДЕ

За матеріалами LAZARD, https://www.lazard.com/media/451419/lazards-levelized-cost-of-energy-version-140.pdf



Концепція переходу України на 100% ВДЕ  (бачення 100 RE UA)
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Цілі з ВДЕ в документах України (1)
Енергетична стратегія України до 2035 року

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245234085&cat_id=35109

Джерела енергії 2015
(факт)

2020
(прогноз)

2025
(прогноз)

2030
(прогноз)

2035
(прогноз)

Вугілля 27,3 18 14 13 12
Природний газ 26,1 24,3 27 28 29
Нафтопродукти 10,5 9,5 8 7,5 7
Атомна енергія 23 24 28 27 24
Біомаса, біопаливо та 
відходи 2,1 4 6 8 11

Сонячна та вітрова енергія 0,1 1 2 5 10
ГЕС 0,5 1 1 1 1
Термальна енергія 0,5 0,5 1 1,5 2
ВСЬОГО, млн. т н.е. 90,1 82,3 87 91 96

• Зростання частки відновлюваної енергетики до рівня не менше 25 % від ЗППЕ - до 2035 року (включаючи всі
гідрогенеруючі потужності та термальну енергію). 

Структура загального постачання первинної енергії (млн т н.е.)

http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_id=245234085&cat_id=35109


Цілі та індикатори на 2030 р.:
• Сформувати частку генерації з відновлюваних джерел енергії в загальному виробництві

електроенергії на рівні 25%.
• Залучити 10 млрд $ інвестицій у відновлювану енергетику.

Джерело: https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf

Цілі з ВДЕ в документах України (2)
Національна економічна стратегія 2030 

https://nes2030.org.ua/docs/doc-vector.pdf


Цілі з ВДЕ в документах України (3)

Звіт з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей для покриття 
прогнозованого попиту на електричну енергію та забезпечення необхідного резерву у 
2020 році (Укренерго, 2021)

Частка ВДЕ (з ГЕС) у виробництві електроенергії:

• 2030 р. – 20% (базовий сценарій розвитку економіки та енергетики )

• 2030 р. – 16,4% (цільовий сценарій*)

* На основі негативних результатів оцінювання відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей за базовим сценарієм розвитку був сформований сценарій, який, на думку ОСП, 
має бути цільовим для забезпечення виконання вимог відповідності (достатності) генеруючих 
потужностей.

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/

https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/


Цілі з ВДЕ в документах України (4)

Аналітичний огляд Оновленого національно визначеного внеску України до паризької 
угоди (липень 2021 р.)
• Частка ВДЕ (з великими ГЕС і ГАЕС) у виробництві електроенергії: 2030 р. – 30%
https://bit.ly/3hOKZzE

Концепція реалізації державної політики у сфері теплопостачання (2017 р.)
Цілі та індикатори на 2035 р.: 

• збільшити частку використання альтернативних джерел енергії до 40 відсотків та підвищити енергетичну 
незалежність країни;

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#Text

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 року (2018 р.)
Цілі та індикатори на 2030 р.: 

• збільшення частки використання електротранспорту та електромобілів, зокрема доведення частки 
електротранспорту у внутрішньому сполученні до 75 відсотків, у 2030 році;

• збільшення рівня застосування альтернативних видів палива та електроенергії до 50 відсотків до 2030 року.
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text

https://bit.ly/3hOKZzE
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/569-2017-%D1%80#Text
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80?find=1&text=%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B1%D1%96%D0%BB#w1_5
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-%D1%80#Text


Цілі з ВДЕ в документах України (5)
Проєкти, що стосуються ВДЕ, запропоновані Україною для співпраці з США (вересень 2021 р.) 

Міністерство Назва проєкту Опис проєкту Бюджет Термін 

Енергетика
Декарбонізації
енергетичної

системи

1. Виведення з експлуатації застарілих вугільних електростанцій
2. Будівництво маневрових генеруючих потужностей – акумуляторні та 

інші накопичувачі, малі модульні реактори, газові /готові до 
використання водню/ потужності, використання біомаси та інші типи 

відновлювальної генерації

25 млрд $ 2021-2030

Нафтогаз

Використання
біомаси для 
виробництва

біогазу/біометану та 
електроенергії

Будівництво мережі установок / біоТЕС для виробництва
біогазу/біометану та електроенергії з біомаси (відходів сільського

господарства

5-10 млрд дол. США 
(попередня оцінка) 2022-2030

Нафтогаз Виробництво
біопалива

Виробництво біопалива 2-го покоління (зокрема, біодизелю) для 
експорту до ЄС і подальшого споживання в Україні

1-2 млрд дол. США 
(попередня оцінка)

пілотний проект 
2022-2024, вся 
програма 2022-

2028

Нафтогаз Модернізація мереж 
теплопостачання

Модернізація (заміна, ремонти, теплоізоляція) мереж теплопостачання
та впровадження «розумних мереж» сегменту виробництва та 

постачання теплової енергії

Принаймні 5 млрд дол. 
США (попередня оцінка)

пріоритетні
мережі 2022-
2026, загалом

2022-2031

Нафтогаз
Розвиток

можливостей
зберігання вуглецю

Облаштування підземних сховищ газу Групи Нафтогаз для зберігання
вуглецю, в т.ч. у випадку початку виробництва блакитного водню

Пілотний проект 
оцінюється у 0,1-0,2 

млрд дол. США, 
подальше розгортання
може потребувати 1,5-

2,0 млрд дол. США

2022-2030

Мінрегіон

Модернізації 
інфраструктури 

централізованого 
теплопостачання

Пропонується реалізація 89 проектів  за напрямами: реконструкція 
систем теплопостачання, ТЕЦ; капітальний ремонт або модернізація 

котелень; запровадження автоматизованої системи управління 
технологічними процесами.

20 млрд дол. США 2022-2031
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Частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії в Україні в 2019 р. (1) 

Електроенергія

Джерело: https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf



ТранспортОпалення

Джерело: https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf

Частка ВДЕ у валовому кінцевому споживанні енергії в Україні в 2019 р. (2) 



ОЧІКУВАНИЙ ВАЛОВИЙ КІНЦЕВИЙ ОБСЯГ енергоспоживання до 2030 року за базовим 
сценарієм та сценарієм політик (тис. т н. е.) – попереднє бачення консультанта

Сектор енергоспоживання 2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік
Базовий 

рік
Базовий 
сценарій

Сценарій 
політик

Базовий 
сценарій

Сценарій 
політик

Базовий 
сценарій

Сценарій 
політик

Теплова енергетика 317112) 32461 31711 33960 31711 35833 6) 31711
Електроенергетика 11293 4) 11585 11293 12168 11293 12898 7) 11293
Транспорт 6355 3) 6427 6355 6570 6355 6750 5) 6355
Валове кінцеве енергоспоживання 49359 1) 50472 49359 52699 49359 554818) 49359

Додаток 1 до НПДВЕ 2030

1) Дані з Енергобалансу України 2019 р.
2), 3) Розраховано з даних Держенергоефективності по обсягу та частці ВДЕ в різних секторах у 2019 р. [1] : 

2854 тис. т н.е. (спожито енергії з ВДЕ в опаленні) / 0,09 (частка ВДЕ в опаленні 9%) = 31711 тис. т н.е.
197 тис. т н.е. (спожито енергії з ВДЕ на транспорті) / 0,031 (частка ВДЕ на транспорті 3,1%) = 6355 тис. т н.е.

4) Розраховано по різниці.  5) Дані з Аналітичного огляду Оновленого НВВ2 (2021) [2].
6) Коефіцієнт росту (1,13) взято такий же як у рості споживання тепла (неповного обсягу, без промисловості):

8122 тис. т н.е.* / 7179 тис. т н.е.** = 1,13 разів
* споживання тепла у 2030 р., дані Мінрегіону (базовий сценарій). ** споживання тепла у 2019 р., дані Енергобалансу за 2019 рік.
7) Дані базового сценарію Звіту з оцінки відповідності Укренерго 2021 р. (150 ТВт∙год) [3]. 8) Сума по секторах.

Методологія: 
Сценарій політик – без змін, показники як у базовому 2019 р. Базовий сценарій – є ріст показників до 2030 р.

[1] https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf
[2] https://bit.ly/3hOKZzE

[3] https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-
vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/

https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf
https://bit.ly/3hOKZzE
https://ua.energy/peredacha-i-dyspetcheryzatsiya/zvit-z-otsinky-vidpovidnosti-dostatnosti-generuyuchyh-potuzhnostej/


НАЦІОНАЛЬНА ІНДИКАТИВНА ЦІЛЬ
відновлюваних джерел енергії у валовому кінцевому обсязі споживання енергії до 
2030 року в системах опалення та охолодження, у виробництві електроенергії та 

транспортному секторі (відсотки) – попереднє бачення консультанта 

Напрям використання енергії з 
відновлюваних джерел 2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік

Відновлювані джерела енергії в системах 
опалення та охолодження

9 10 18 30

Відновлювані джерела енергії в 
електроенергетиці

10,9 12 17 25

Відновлювані джерела енергії у транспортному 
секторі

3,1 3,2 6 10

Загальна частка відновлюваних джерел енергії 8,1 10 16 25

Додаток 2 до НПДВЕ 2030

2019 р. – фактичні дані (Держенергоефективності)
https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf

https://saee.gov.ua/sites/default/files/RE_SAEE_2019.pdf


РОЗРАХУНКОВА ТАБЛИЦЯ
внеску відновлюваної енергії в енергоспоживання кожного сектору до кінцевого обсягу 

енергоспоживання (тис. т н. е.) – попереднє бачення консультанта 

Очікуване споживання енергії з відновлюваних джерел 2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік
Очікуваний валовий кінцевий обсяг споживання енергії з 
відновлюваних джерел в системах опалення та 
охолодження

2854 3246 6113 10750

Очікуваний валовий кінцевий обсяг споживання 
електроенергії з відновлюваних джерел
(зокрема для потреб виробництва водню)

1340 1390 2069 3225

Очікуваний кінцевий обсяг споживання енергії з 
відновлюваних джерел у транспортному секторі 197 206 394 675

Очікуваний загальний обсяг споживання енергії з 
відновлюваних джерел 4391 4842 8576 14650

Додаток 3 до НПДВЕ 2030

Методологія: 
• 2019 р. – дані звіту Держенергоефективності до Енергетичного співтовариства за 2019 р. [1]. Транспорт – з 

урахуванням коефіцієнту 2,5 для е/е на залізничному транспорті. Загальний обсяг споживання – як сума складових.
• Інше розраховано за даними таблиць Додатків 1 та 2 (Базовий сценарій).

[1] https://saee.gov.ua/sites/default/files/Report %20to %20Energy %20Commun %20RES %20UKraine %202018-2019 %20 %28final %29.pdf

https://saee.gov.ua/sites/default/files/Report%20to%20Energy%20Commun%20RES%20UKraine%202018-2019%20(final).pdf


РОЗРАХУНКОВА ЧАСТКА
відновлюваної енергії у транспортному секторі (тис. т н. е.) – попереднє бачення консультанта 

Очікуваний обсяг споживання енергії 2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік
Очікуваний обсяг споживання відновлюваних джерел 
енергії у транспортному секторі 1971) 269 394 6754)

Очікуваний обсяг споживання електроенергії з 
відновлюваних джерел у транспортному секторі 1092) 179 289 3895)

Очікуваний обсяг споживання біопалива з відходів, 
залишків, нехарчової целюлози та лінгоцелюлозного
матеріалу у транспортному секторі

883) 90 105 2865)

Додаток 4 до НПДВЕ 2030

Методологія: 
1)*, 2)*, 3) Дані звіту Держенергоефективності до Енергетичного співтовариства за 2019 р.* [1]
* з урахуванням коефіцієнту 2,5 для е/е на залізничному транспорті
4) Співпадає з цифрами по транспорту Додатку 3.
5) Оцінка консультанта.

[1] https://saee.gov.ua/sites/default/files/Report %20to %20Energy %20Commun %20RES %20UKraine %202018-2019 %20 
%28final %29.pdf

https://saee.gov.ua/sites/default/files/Report%20to%20Energy%20Commun%20RES%20UKraine%202018-2019%20(final).pdf


Виробництво гідроелектроенергії по рокам (Державна служба статистики України), тис. т н.е.
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Середнє (ГВт*год.)

1131 941 901 1187 729 464 660 769 897 560 824 (9580)

Гідроелектроенергія

Збільшення потужності ГЕС до 2030 року не передбачається, використовуємо середнє значення виробництва е/е за 10 років. 

Сонячні фотоелектростанції

Визначення коефіцієнта залежності встановленої потужності та виробленої електроенергії
(за даними НКРЕКП - Статистична інформація щодо об'єктів альтернативної електроенергетики, яким встановлено "зелений" тариф).

Рік 2017 2018 2019
Встановлена потужність, МВт 742 1388 4925
Вироблена е/е за рік, ГВт*год 715 1101 2932
Коефіцієнт 0,96 0,79 0,6

У розрахунках використаний середній коефіцієнт Ксон= 0,78

Вітрові електростанції
Рік 2017 2018 2019
Встановлена потужність, МВт 465 533 1170
Вироблена е/е за рік, ГВт*год 973 1181 2022
Коефіцієнт 2,09 2,22 1,73

У розрахунках використані середній коефіцієнт для наземних ВЕС 
Квіт(наз)= 2, та Квіт(оф)= 2,5 для офшорних ВЕС

Біомаса
Рік 2017 2018 2019

Тверда Біогаз Тверда Біогаз Тверда Біогаз
Встановлена потужність, МВт 38,7 34,4 51,3 46,2 84 86
Вироблена е/е за рік, ГВт*год 101,3 92,5 103,1 175,6 162 247
Коефіцієнт 2,618 2,689 20,1 3,801 1,929 2,872

У розрахунках використані середні коефіцієнти для твердої 
біомаси КБМ(тв)= 2,19, та для біогазу КБМ(бг)= 3,12

Методологія визначення показників ВДЕ в електрогенерації



ОЦІНКА
загального обсягу споживання (встановлена потужність, валове виробництво електроенергії), очікуваного з кожного 

джерела відновлюваної енергії в Україні, для досягнення обов’язкових індикативних цілей на 2030 рік та індикативної 
проміжної траєкторії досягнення частки енергії з відновлюваних джерел в електрогенерації на 2021-2030 роки –

попереднє бачення консультанта

Виробництво електроенергії за 
видами джерел

2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік
MВт ГВт•год MВт ГВт•год MВт ГВт•год MВт ГВт•год

Гідроелектростанції: 4830 6508 4829 9580 4829 9580 4829 9580
потужністю менш як 1 MВт 50 110
потужністю 1 MВт - 10 MВт 64 132
потужністю більш як 10 MВт 4716 6266
Геотермальна енергія 0 0 0 0 0 0 0 0
Сонячні фотоелектростанції 4925 2932 6350 4953 8600 6708 14000 10920
Вітрові електростанції наземні 1170 2020 1600 3200 2700 5400 6000 12000
Вітрові електростанції офшорні 0 0 0 0 0 0 300 750
Біомаса: 170 407 397 1014 850 2139 1800 4402

тверда 84 195 239 523 550 1202 1300 2842
біогаз 86 212 157 491 300 936 500 1561

Усього 11095 11867 13176 18747 16979 23827 26929 37652
з них теплоенергоцентралі

Додаток 5 до НПДВЕ 2030



Структура виробництва відновлюваної електроенергії (без гідроенергетики)*

Світ (2018) ЄС (2019) Німеччина (2019) Україна (2019) Україна (2030)
% від 

загального 
виробництва

%
% від 

загального 
виробництва

%
% від 

загального 
виробництва

%
% від 

загального 
виробництва

%
% від 

загального 
виробництва

%

Сонце 2,2 24 4,2 18 7,7 21 1,9 54 7,3 39
Вітер 4,8 53 13,4 56 20,9 58 1,3 37 8,5 45
Біомаса 2 22 6,2 26 7,4 21 0,3 9 3,0 16

ВСЬОГО 9 100 20,1 100 36 100 3,5 100 18,8 100

* аналіз виконано без гідроенергетики, щоб уникнути впливу великої гідроенергетики на результати.

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/15/659392/

https://www.epravda.com.ua/columns/2020/04/15/659392/


ОЦІНКА
загального внеску (кінцевий обсяг енергоспоживання), очікуваного за кожним джерелом відновлюваної енергії, для 

досягнення обов’язкових індикативних цілей на 2030 рік та індикативної проміжної траєкторії досягнення частки енергії з 
відновлюваних джерел в системах опалення та охолодження на 2021-2030 роки (тис. т н. е.) – попереднє бачення 

консультанта 

Виробництво теплової енергії за видами джерел 2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік
Геотермальна (крім низькотемпературного геотермального 
тепла для застосування у теплових насосах) 0 0 0 0

Сонячна 50 80 200 350
Біомаса, у тому числі: 2736 3000 5500 9500

тверда 2599 2840 5010 8325
біогаз 137 160 490 1175

Відновлювана енергія від теплових насосів, у тому числі: 68 166 413 900
аеротермальна 38
геотермальна 19
гідротермальна 11
Усього з них:1) 2854 3246 6113 10750
у централізованих системах 1142 1396 3000 5708
у приватних домогосподарствах 1712 1850 3113 5042

Додаток 6 до НПДВЕ 2030

Методологія: 
1) Співпадає з даними Додатку 3. 
Інше – Оцінка консультанта.



ОЦІНКА
загального внеску, очікуваного з кожного джерела відновлюваної енергії, для досягнення 

обов’язкових індикативних цілей на 2030 рік та індикативної проміжної траєкторії досягнення 
частки енергії з відновлюваних джерел у транспортному секторі на 2021-2030 роки (з урахуванням 

біопалива, що відповідає критеріям сталості) (тис. т н. е.) – попереднє бачення консультанта 

Види джерел енергії для використання у 
транспортному секторі

2019 рік 2021 рік 2025 рік 2030 рік

Біоетанол/етилтретбутиловий ефір, 
вироблений з біоетанолу 88 90 105 286

у тому числі біопаливо* 0 0 100 2561)

Біодизельне паливо 0 0 5 301)

у тому числі біопаливо* 0 0 5 301)

Електроенергія з відновлюваних джерел 109 179 289 389
Усього 197 269 394 675

Додаток 7 до НПДВЕ 2030

* Обсяги споживання біопалива розраховані як зазначено у Статті 21(2) Директиви 2009/28/ЄC.

Методологія: 
1) Оцінка консультанта.
Інше – співпадає з даними Додатку 4.



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (1)

N Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання

Для усіх ВДЕ 

1 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України енергетичної 
Стратегії України на період до 2050 року

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

2 Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо розвитку систем накопичення 
енергії».

Держенергоефективності
Міненерго
ВРУ

2022 рік

3 Розроблення та прийняття постанови КМУ щодо порядку видачі, 
використання та припинення дії гарантії походження електроенергії 
з ВДЕ 

Держенергоефективності
Міненерго
КМУ

2022 рік

4 Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових 
засадах» (контракти на різницю). 

Держенергоефективності
Міненерго
ВРУ

2022 рік

5 Започаткування і регулярне проведення аукціонів з розподілу квоти 
підтримки для проєктів з виробництва електроенергії з ВДЕ.  

Міненерго
ДП «Гарантований покупець»

2021 – 2029 роки

6 Розроблення і прийняття проєкту Закону України щодо запровадження 
державного фонду декарбонізації.

ВРУ
Держенергоефективності
Міненерго

2021 рік



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (2)

N Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання

Для усіх ВДЕ (продовження)

7 Розроблення розпорядження КМУ щодо порядку використання 
коштів державного фонду декарбонізації та порядку моніторингу 
впливу проектів (заходів) державного фонду декарбонізації на 
скорочення викидів двоокису вуглецю.

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

8 Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо стимулювання виробництва 
електричної енергії з альтернативних джерел енергії на ринкових 
засадах без державної підтримки (корпоративні PPA)» 

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

9 Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про внесення 
змін до деяких законів України щодо розвитку гібридних 
електростанцій з ВДЕ»

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

10 Розроблення та прийняття проєкту Закону України «Про внесення 
змін до Закону України “Про альтернативні джерела енергії”” щодо 
удосконалення умов підтримки малої розосередженої генерації 
споживачів (запровадження моделі Net Energy Metering)»

Держенергоефективності
Міненерго
Укренерго

2022 рік

11 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту
Водневої Стратегії України на період до 2050 року.

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (3)

N Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання

Для біоенергетики

12 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Стратегії 
розвитку біоенергетики України на період до 2050 року

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

13 Прийняття проєкту Закону України про внесення змін до Закону України 
«Про альтернативні види палива» щодо розвитку виробництва біометану.

ВРУ 2021 рік

14 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розвитку 
торгівлі твердими біологічними видами палива.

Держенергоефективності 
Міненерго

2022 рік

15 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 
України про внесення змін до Податкового кодексу України щодо звільнення 
від сплати податку за викиди двоокису вуглецю установок, що спалюють 
біопаливо.

Держенергоефективності 
Міненерго
Мінфін

2021 рік

16 Прийняття проєкту Закону України «Про внесення змін до Податкового 
кодексу України та інших законодавчих актів України щодо сприяння 
розвитку сфери вирощування енергетичних рослин».

Держенергоефективності
Міненерго
ВРУ

2022 рік

17 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України про 
внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо вдосконалення 
механізму формування та встановлення тарифів на теплову енергію, у тому 
числі вироблену з використанням з альтернативних джерел енергії.

Мінрегіон
Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (4)

N
Найменування заходу Відповідальні за 

виконання Строк виконання

Для біоенергетики (продовження)
18 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 

України про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» та 
інших законодавчих актів щодо впровадження конкуренції в системах 
централізованого теплопостачання

Міненерго
Держенергоефективності
Мінрегіон

2022 рік

19 Прийняття Проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо обов’язковості використання рідкого 
біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту» (№ 3356-д від 05.11.2020).

Верховна Рада України
Держенергоефективності 
Міненерго

2021 рік

20 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 
України про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підтримки 
використання біометану як моторного палива, в т.ч. для громадського 
транспорту та сільськогосподарської техніки.

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

21 Прийняття проєкту Закону України "Про внесення змін до Закону України 
"Про пестициди та агрохімікати" щодо державної реєстрації дигестату
біогазових установок"

Мінекономіки
Міненерго
ВРУ

2022 рік

22 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 
України про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види 
палива» щодо запровадження критеріїв сталості для твердого біопалива. 

Держенергоефективності 
Міненерго

Після прийняття Україною 
зобов'язання імплементувати
Директиву ЄC 2018/2001/ ЄС



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (5)

N Найменування заходу Відповідальні за виконання Строк виконання

Для біоенергетики (продовження)
23 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту

Порядку функціонування Реєстру біометану.
Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

24 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту 
Правил здійснення електронної торгівлі твердим біопаливом.

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

25 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту 
Порядку використання коштів, передбачених у державному 
бюджеті, для підтримки вирощування енергетичних рослин.

Держенергоефективності
Міненерго, Мінекономіки

2022 рік

26 Розроблення проєкту Порядку приєднання теплогенеруючих
організацій до теплових мереж та розрахунку плати за 
приєднання теплогенеруючих організацій до теплових мереж.

НКРЕКП
Мінрегіон, Міненерго
Держенергоефективності

2022 рік

27 Розроблення проєкту Процедури проведення торгів на 
закупівлю теплової енергії та типового договору купівлі-
продажу теплової енергії в конкурентній системі централізованого 
теплопостачання.

НКРЕКП
Мінрегіон, Міненерго
Держенергоефективності

2022 рік

28 Розроблення державного стандарту України на дигестат при 
використанні його як органічного добрива чи покращувача ґрунту

Мінекономіки
ДП «Український науково-дослідний і 
навчальний центр проблем стандартизації, 
сертифікації та якості» (ДП “УкрНДНЦ”)

2022 рік



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (6)

N Найменування заходу Відповідальні за 
виконання

Строк 
виконання

Для вітрової енергетики

29 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Стратегії 
розвитку офшорної вітрової енергетики України на період до 2050 року

Держенергоефективності
Міненерго

2023 рік

30 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 
України “Про внесення змін до Закону України “Про альтернативні джерела 
енергії” та інших законодавчих актів щодо розвитку вітроенергетики та 
водневих технологій».

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

31 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про альтернативні джерела енергії”” та 
інших законодавчих актів щодо розвитку офшорної вітрової енергетики в 
Україні»

Держенергоефективності
Міненерго

2022 рік

32 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону України 
“Про внесення змін до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”” щодо 
процедури проведення оцінки впливу на довкілля для офшорних 
вітроенергетичних проєктів».

Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів 
Міненерго

2023 рік



План заходів до виконання НПДВЕ 2030 – попереднє бачення консультанта (7)

N Найменування заходу Відповідальні за 
виконання

Строк 
виконання

Для вітрової енергетики (продовження)
33 Розроблення та подання Кабінетові Міністрів України проєкту Закону 

України “Про морське просторове планування” відповідно до положень 
Директиви 2014/89/ЄС Європейського парламенту та Ради року щодо 
визначення статусу територій для будівництва офшорних 
вітроелектростанцій.

Міненерго
Мінрегіон

2023 рік

34 Розроблення проєкту Постанови НКРЕКП про внесення змін до Кодексу 
системи передачі щодо приєднання офшорних вітроелектростанцій до мереж 
ОСП.

НКРЕКП
Міненерго

2023 рік

35 Розроблення проєкту Постанови НКРЕКП про внесення змін до Кодексу 
системи розподілу щодо приєднання офшорних вітроелектростанцій до 
мереж ОСР.

НКРЕКП
Міненерго

2023 рік
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