КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА
ЕНЕРГОЕФЕКТИВНОСТІ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ НА
2018 – 2025 РОКИ

Комплексна програма енергоефектиності
Рівненської області на 2018 – 2025 роки
• Схвалена
розпорядженням
голови
облдержадміністрації від 13.03.2018 № 166
«Про
Комплексну
програму
енергоефективності Рівненської області на
2018 – 2025 роки»

• Затверджена рішенням Рівненської обласної
ради від 16.03.2018 № 866 «Про Комплексну
програму
енергоефективності
Рівненської
області на 2018 – 2025 роки»

Обласна програма підтримки впровадження
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
Інформація щодо галузей впровадження енергозберігаючих заходів та
обсяг залучених коштів на їх реалізацію в 2018 - 2025 роках
Встановлена потужність,
МВт
електрична

теплова

Орієнтовна вартість
в цінах 2017 року,
тис. грн

Гідроенергетика*

-

-

-

Вітроенергетика*

-

-

-

Торф'яна галузь

2,233

6,985

58556,920

Теплові насоси

0,175

1,774

9108,500

Біопаливо

1,400

64,946

117919,752

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Сонячні фотоелектричні системи

0,720

0,977

21391,878

Всього за 2018 − 2025 роки

4,528

74,682

206977,050

Галузь впровадження ЕЗЗ

Біогаз*
Електроопалення
теплової енергії*

з

акумуляцією

Когенерація*

Примітка * на цей час відсутні пропозиції щодо включення енергозберігаючих заходів у вказаних підпрограмах

Обласна програма підтримки впровадження
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
Механізми стимулювання впровадження заходів

- отримання кредиту у державної фінансовокредитної установи (ПАТ АБ «Укргазбанк») на
пільгових умовах під 18 % річних (з них 1 % комісійні)
- відшкодування відсоткової ставки на рівні 10 % з
обласного бюджету комунальним організаціям,
підприємствам-ліцензіатам
у
сферах
теплопостачання
та
централізованого
водопостачання і водовідведення, а також
суб'єктам малого підприємництва

Обласна програма підтримки впровадження
нетрадиційних і відновлюваних джерел енергії
Основні проблеми у сфері при впровадженні заходів з
використанням НВДЕ

• Відсутність системи економічного стимулювання
переходу на НВДЕ
• Декларативний характер нормативно-правових
актів без конкретних механізмів
• Низька виконавча дисципліна прийнятих рішень
• Низький рівень фінансування науково-дослідних
і конструкторських розробок у сфері НВДЕ
• Недостатній рівень інформування потенційних
розробників технологій НВДЕ та споживачів

КОНТАКТИ
• Гуз Валерій Петрович – заступник
директора – начальник управління
енергетики та енергоефективності
департаменту житлово-комунального
господарства, енергетики та
енергоефективності Рівненської ОДА
• Телефони: (0362) 28-75-98, (096) 43 40 560
• e-mail: energozb_rivne@ukr.net
• вул. І. Вишенського, буд. 4а, м. Рівне

