
Сергій Савчук: У 2017 році Уряд продовжить запроваджувати успішні  

інструменти зменшення енергоспоживання та використання «чистої» енергії в 

Україні 

 

 
 

У 2017 році першочерговими будуть законодавчі ініціативи, спрямовані на 

зменшення енергоспоживання у різних секторах економіки та створення 

інвестиційно-сприятливих умов для розвитку відновлюваної енергетики. Про це 

повідомив  журналістам Голова Держенергоефективності Сергій Савчук у ході 

підсумкової прес-конференції, яка відбулася 27 грудня у Будинку Уряду. 

 

«Крім тих практичних заходів, які ми сьогодні запроваджуємо разом з населенням,  

бізнесом, органами місцевого самоврядування щодо зменшення споживання газу, 

ми працювали над розробкою законодавства, яке дає можливість унормувати цю 

сферу відповідно до європейських директив. Тому Держенергоефективності разом із 

народними депутатами України, представниками громадського середовища 

розробило проект Закону України «Про енергетичну ефективність будівель» (реєстр. 

№4941-д від 14.12.2016). Його мета – підвищення енергоефективності будівель. Для 

цього відповідно до європейських практик пропонується запровадити в країні 

сертифікацію енергетичної ефективності будівель», - наголосив С. Савчук та додав, 

що законопроектом також передбачається створити відкриті бази енергоаудиторів та 

сертифікатів енергоефективності. 

 

Також, Держенергоефективності спільно з представниками депутатського корпусу 

було розроблено законопроект «Про комерційний облік комунальних послуг» 

(реєстр.№ 4901 від 06.07.2016), який на сьогодні вже прийнято в першому читанні за 

основу. Наразі він готується до другого читання. 

 



«Ви знаєте, що у 2015 році оснащеність, наприклад, приладами обліку тепла 

складала 34%, а у 2016 році – 64%. Втім, нам потрібно досягти запровадження в 

країні 100% обліку комунальних послуг. Саме це передбачено розробленим 

законопроектом, - пояснив С. Савчук. – Облік - це першочерговий захід, який 

дозволить платити населенню лише за спожите та стимулюватиме до 

енергозбереження. Встановлення приладів обліку буде відповідальністю 

теплопостачальних підприємств або тих, що надають комунальні послуги». 

 

У 2017 році Україну чекають зміни і в напрямку збільшення використання енергії з 

відновлюваних джерел. У фокусі роботи Держенергоефективності – стимулювання 

виробництва тепла з альтернативних джерел енергії, створення конкурентного 

ринку тепла, сприяння встановленню сонячних та вітрових електричних станцій на 

території приватних домогосподарств, розвиток високоефективної когенерації, а 

також сфери виробництва рідких біологічних видів палива, приєднання України до 

Статуту Міжнародного агентства з відновлюваних джерел енергії. 

 

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю  


