ОГЛЯД ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА
у сфері енергоефективності
Станом на сьогодні у сфері енергоефективності в Україні діє більше 250 актів
законодавства:
11 Законів України;
15 Указів Президента України;
170 рішень Уряду;
інші підзаконні акти.
На даний час в сфері енергоефективності діє більше 50 національних стандартів
групи “Енергозбереження”.
Основними законами, які регулюють відносини у сфері енергоефективності є:
Про енергозбереження
Про електроенергетику
Про альтернативні види палива
Про альтернативні джерела енергії
Про комбіноване виробництво теплової та електричної енергії (когенерацію) та
використання скидного потенціалу
Про газ (метан) вугільних родовищ
Податковий кодекс України
Митний кодекс України
Про регулювання містобудівної діяльності
На виконання законів, прийнято більше 200 підзаконних актів, зокрема:
Укази Президента України:
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 9 грудня 2005 року
«Про стан енергетичної безпеки України та основні засади державної політики у сфері її
забезпечення» вiд 27.12.2005 № 1863/2005
Про утворення Національного агентства України з питань забезпечення ефективного
використання енергетичних ресурсів від 31 грудня 2005 року №1900
Про невідкладні заходи щодо забезпечення ефективного використання паливноенергетичних ресурсів від 2 лютого 2008 року №174
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 травня 2008 року
"Про стан реалізації державної політики щодо забезпечення ефективного використання
паливно-енергетичних ресурсів" вiд 28.07.2008 № 679/2008
Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 10 лютого 2009 року
"Про невідкладні заходи щодо забезпечення енергетичної безпеки України" вiд 11.02.2009
№ 82/2009
Про Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України від 13
квітня 2011 року N 462/2011
Рішення Уряду України:

Про порядок нормування питомих витрат паливно-енергетичних ресурсів у
суспільному виробництві вiд 15.07.1997 № 786
Про державну експертизу з енергозбереження вiд 15.07.1998 № 1094
Про порядок видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного вiд
05.10.2004 № 1307
Про затвердження Порядку проведення кваліфікації когенераційної установки вiд
29.11.2006 № 1670
Про організацію державного контролю за ефективним
використанням паливно-енергетичних ресурсів від 22.10.08 №935

(раціональним)

Питання ввезення на митну територію України енергозберігаючих матеріалів,
обладнання, устаткування та комплектуючих вiд 14.05.2008 № 444
Про затвердження Державної цільової економічної програми енергоефективності і
розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива на 2010-2015 роки від 01.03.10 №243
Про затвердження переліку товарів власного виробництва, 80 відсотків прибутку
підприємств від продажу яких на митній території України звільняється від
оподаткування від 28.09.2011 р. № 1005
Про утворення територіальних органів Державного агентства з енергоефективності
та енергозбереження від 21.12. 2011 р. № 1321-р
Про програми підвищення енергоефективності
енергоресурсів від 17.12.08 №1567-р

та

зменшення

споживання

Накази:
Наказ Держенергоефективності від 21.03.12 № 28 “Про затвердження Угоди про
взаємодію між спеціалізованою організацією, атестованою Держенергоефективності на
право проведення енергетичного аудиту та Центральною групою енергетичного аудиту
Держенергоефективності”
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 06.10.2011 р. № 105
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на
виконання Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки»
Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 27.09.2011 р. № 64
«Про затвердження Порядку конкурсного відбору енергоефективних проектів для їх
державної підтримки за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за
програмою «Державна підтримка заходів з енергозбереження через механізм здешевлення
кредитів»»
Наказ Держенергоефективності України від 21.07.11 №63 «Про затвердження
Методики розрахунку показника енергоємності валового регіонального продукту»
Наказ НАЕР від 10.12.2010 р. № 159 «Про затвердження Класифікатора
енергозберігаючих товарів»
Наказ НАЕР від 20.05.10 № 56 «Про затвердження Типової методики «Загальні
вимоги до організації та проведення енергетичного аудиту»»

Наказ НАЕР від 17.03.09 №33 «Про затвердження Методики галузевих, регіональних
програм енергоефективності та програм зменшення споживання енергоресурсів
бюджетними установами шляхом їх раціонального використання»
Наказ НАЕР від 01.04.2008 р. № 49 «Про затвердження Порядку включення до
Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які займаються розробкою,
впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів та енергоефективних
проектів»
Наказ Держкоменергозбереження від 10.12.04 № 183 «Про затвердження Порядку
проведення експертизи для підтвердження належності палива до альтернативного»
Наказ Держкоменергозбереження від 15.09.99 № 78 «Про затвердження Порядку
організації та проведення енергетичних обстежень бюджетних установ, організацій та
казенних підприємств»
Наказ Держкоменергозбереження від 15.09.99 № 78 «Порядок організації та
проведення тендерів на здійснення енергетичних обстежень бюджетних установ,
організацій та казенних підприємств»
Наказ Держкоменергозбереження від 09.04.99 № 27 «Про затвердження Положення
про порядок організації енергетичних обстежень»
Наказ Держкоменергозбереження від 12.05.97 № 49 «Щодо тимчасового положення
про порядок проведення енергетичного обстеження та атестації спеціалізованих
організацій на право його проведення»
Ці акти та документи шляхом прямого або опосередкованого правового впливу на
відносини у сфері енергозбереження та відновлюваної енергетики дали змогу створити
структуру державного управління та контролю у сфері енергозбереження, запровадити
систему нормування паливно-енергетичних ресурсів, поняття енергетичного аудиту,
систему державної експертизи з енергозбереження та нац. стандартів з енергозбереження,
встановити санкції за порушення законодавства у сфері енергозбереження та систему
економічного стимулювання підвищення енергоефективності та розвитку відновлюваної
енергетики.
Слід зазначити, що ознакою удосконалення законодавства у сферах
енергоефективності та відновлюваної енергетики протягом 2007 -2012 років стало
прийняття низки законодавчих актів щодо надання преференцій та стимулювання
розвитку відновлюваної енергетики і впровадження енергофективних технологій. На
сьогодні, всі пільги у цих сферах фактично з акумуольвані в нормах Податкового і
Митного кодексів та Закону України «Про електроенергетику».
Так, Податковий кодекс визначає особливості оподаткування прибутку
підприємств, отриманого у зв'язку із впровадженням енергоефективних технологій, а
саме:
1. Звільняється від оподаткування 80 відсотків прибутку підприємств,
отриманого від продажу на митній території України товарів власного виробництва за
переліком, встановленим Кабінетом Міністрів України ( постанова від 28.09.2011 №
1005):
• устаткування, що працює на відновлюваних джерелах енергії;
• матеріали, сировина, устаткування та комплектуючі, які будуть використовуватись
у виробництві енергії з відновлюваних джерел енергії;
• енергоефективне обладнання і матеріали, вироби, експлуатація яких забезпечує
економію та раціональне використання п аливно-енергетичних ресурсів;

• засоби вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів;
• устаткування для виробництва альтернативних видів палива.
2. Звільняється від оподаткування 50 відсотків прибутку, отриманого від
здійснення енергоефективних заходів та реалізації енергоефективних проектів
підприємств, що включені до Державного реєстру підприємств, установ, організацій,
які здійснюють розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та
енергоефективних проектів.
До Державного реєстру включаються підприємства, включені до галузевих
програм із енергоефективності і за результатами проведення експертизи в порядку,
встановленому Агентством та отримали висновок такого органу про відповідність
енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, що вже впроваджені або
перебувають на стадії розроблення та впровадження, критеріям енергоефективності.
Ведення Державного реєстру підприємств, установ, організацій, які здійснюють
розроблення, впровадження та використання енергоефективних заходів та
енергоефективних проектів, покладається на центральний орган виконавчої влади з
питань забезпечення ефективного використання енергетичних ресурсів.
Порядок включення підприємств до Державного реєстру підприємств, установ,
організацій,
які
здійснюють
розроблення,
впровадження та
використання
енергоефективних заходів та енергоефективних проектів, затверджується центральним
органом виконавчої влади з питань
забезпечення
ефективного використання
енергетичних ресурсів.
При впровадженні
платником
податку енергоефективних заходів та
енергоефективних проектів такий платник повинен забезпечити окремий облік
прибутку/збитку, отриманого від здійснення зазначених заходів та реалізації проектів, у
порядку, затвердженому Кабінетом Міністрів України.
Усі норми цієї статті Податкового кодексу діють протягом п'яти років з моменту
отримання першого прибутку внаслідок підвищення енергоефективності виробництва.
Крім того, відповідно до Податкового та Митного кодексу звільняються від
оподаткування та справляння ввізного мита операції із ввезення на митну територію
України:
• устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії, енергозберігаючого
обладнання і матеріалів, засобів вимірювання, контролю та управління витратами
паливно-енергетичних ресурсів, обладнання та матеріалів для виробництва
альтернативних видів палива або для виробництва енергії з відновлюваних джерел
енергії;
• матеріалів, устаткування, комплектуючих, що використовуються для виробництва:
• устаткування, яке працює на відновлюваних джерелах енергії;
• матеріалів, сировини, устаткування
та
комплектуючих, які будуть
використовуватися у виробництві альтернативних видів палива або виробництві енергії з
відновлюваних джерел енергії;
• енергозберігаючого обладнання і матеріалів, виробів, експлуатація
яких
забезпечує економію та раціональне використання паливно-енергетичних ресурсів;
• засобів вимірювання, контролю та управління витратами паливно-енергетичних
ресурсів.

Для отримання цієї пільги підприємства мають подати Міністерству економічного
розвитку і торгівлі:
заяву про звільнення від обкладення податком на додану вартість товарів, що
плануються до ввезення на митну територію України, та сплати ввізного мита із
зазначенням найменування товарів, їх коду згідно з УКТЗЕД (у разі, коли передбачається
ввезення комплектних об'єктів, - із зазначенням найменування таких об'єктів та їх коду
згідно з УКТЗЕД), кількості та вартості;
засвідчену в установленому порядку копію зовнішньоекономічного контракту
(договору) на постачання товару або іншого документа, який є підставою для ввезення
товару на митну територію України;
інформацію про прогнозований прибуток суб'єкта господарювання (із зазначенням
обов'язкових платежів до державного бюджету);
висновок державної експертизи з енергозбереження про відповідність проекту, за
яким ввозяться товари, вимогам нормативно-правових актів і нормативно-технічних
документів у сфері енергозбереження із зазначенням найменування товарів, їх коду згідно
з УКТЗЕД (у разі, коли передбачається ввезення комплектних об'єктів, - із зазначенням
найменування таких об'єктів та їх коду згідно з УКТЗЕД);
документ, який підтверджує зобов'язання суб'єкта господарювання щодо
застосування ввезених товарів лише для власного виробництва з відповідним
обґрунтуванням та розрахунками;
інформацію відповідного міністерства чи іншого центрального органу виконавчої
влади про те, що товари з аналогічними якісними показниками не виробляються в Україні;
2) Міністерство економічного розвитку і торгівлі з урахуванням пропозицій
центральних органів виконавчої влади готує проект рішення Кабінету Міністрів України
про внесення змін до переліку товарів і в установленому порядку надсилає його на
розгляд Кабінету Міністрів України;
3) суб'єкти господарювання, що ввезли товари згідно із затвердженим у
встановленому порядку переліком, подають протягом трьох років щомісяця до 5 числа
наступного періоду митному органу, який здійснив оформлення товарів, звіт про
використання товарів за призначенням у трьох примірниках, два з яких з відміткою про
прийняття товарів надсилаються митним органом щомісяця до 13 числа наступного
періоду податковому органу за місцем реєстрації суб'єкта господарювання і Державному
агентству з енергоефективності та енергозбереження. Форма звіту розробляється та
затверджується Державною митною службою за погодженням з Державною податковою
службою;
4) митний орган за місцем реєстрації суб'єкта господарювання та Державне агентство
з енергоефективності та енергозбереження здійснюють в установленому порядку контроль
за використанням ввезених на митну територію України товарів за призначенням.
У разі виявлення факту порушення вимог щодо цільового використання товарів
митний орган, що здійснив оформлення товарів, надсилає відповідну інформацію органові
державної податкової служби за місцем реєстрації суб'єкта господарювання для стягнення
несплачених сум податку на додану вартість, ввізного мита та пені відповідно до пункту
197.16 статті 197 Податкового кодексу України та частини другої статті 282 Митного
кодексу України.
Податковий кодекс також передбачає низку пільг для розвитку використання
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива:

1. Податок за земельні ділянки (в межах та за межами населених пунктів), надані
для розміщення об'єктів енергетики, які виробляють
електричну
енергію
з
відновлюваних джерел енергії, справляється у розмірі 25 відсотків
встановленого
податку
2. Електроенергія вироблена з відновлюваних джерел звільняється від сплати збору у
вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну і теплову енергію.
3. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняються від оподаткування:
прибуток виробників біопалива, отриманий від продажу біопалива;
прибуток підприємств, отриманий ними від діяльності з одночасного виробництва
електричної і теплової енергії та/або виробництва теплової енергії з використанням
біологічних видів палива;
прибуток виробників техніки, обладнання, устаткування, визначених статтею 7
Закону України "Про альтернативні види палива" для виготовлення та реконструкції
технічних і транспортних засобів, у тому числі самохідних сільськогосподарських машин
та енергетичних установок, які споживають біологічні види палива, одержаний від
продажу зазначеної техніки, обладнання та устаткування, що були вироблені на території
України.
4. Тимчасово, до 1 січня 2020 року, звільняється від оподаткування прибуток
підприємств, отриманий ними від господарської діяльності з
видобування та
використання газу (метану) вугільних родовищ, що здійснюється відповідно до Закону
України «Про газ (метан) вугільних родовищ».
5. Строком на 10 років, починаючи з 1 січня 2011 року, звільняється від
оподаткування прибуток підприємств галузі електроенергетики від продажу електричної
енергії, виробленої з відновлювальних джерел енергії.
Нормами Закону України «Про електроенергетику » передбачено:
"Зелений" тариф затверджується на електричну енергію, вироблену суб'єктами
господарювання на об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні
джерела енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії вироблену лише малими гідроелектростанціями).
Величина "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання,
які виробляють
електричну енергію з альтернативних джерел енергії,
встановлюється на рівні
роздрібного тарифу для споживачів другого класу напруги на січень 2009 року,
помноженого на коефіцієнт "зеленого" тарифу.
Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої з використанням
альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії
об’єктів
електроенергетики,
для
яких
застосовується “зелений” тариф

Коефіцієнт "зеленого" тарифу для об’єктів, введених в експлуатацію

по
31.03.2013
включно
для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
об'єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких не перевищує
600 КВт

1,20

з
01.04.2013 по
31.12.2014

з
01.01.2015 по
31.12.2019

з
01.01.2020 по
31.12.2024

з
01.01.2025 по
31.12.2029

-

-

-

-

для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
об'єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких більша за 600
КВт, але не перевищує 2 000 КВт

1,40

-

-

-

-

для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
об'єктами
електроенергетики,
величина
встановленої
потужності яких перевищує 2 000
КВт

2,10

-

-

-

-

для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
вітроелектростанціями,
які
складаються з вітроустановок
одиничною
встановленою
потужністю не більше 600 КВт

-

1,20

1,08

0,96

0,84

для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
вітроелектростанціями,
які
складаються з вітроустановок
одиничною
встановленою
потужністю від 600 КВт, але не
більше 2000 КВт

-

1,40

1,26

1,12

0,98

для
електроенергії,
виробленої
з
енергії
вітру
вітроелектростанціями,
які
складаються з вітроустановок
одиничною
встановленою
потужністю від 2000 КВт та
більше

-

2,10

1,89

1,68

1,47

для
електроенергії,
виробленої з біомаси

2,30

2,30

2,07

1,84

1,61

для
електроенергії,
виробленої з біогазу

-

2,30

2,07

1,84

1,61

для
електроенергії,
виробленої з енергії сонячного
випромінювання
наземними
об'єктами електроенергетики

4,80

3,50

3,15

2,80

2,45

для
електроенергії,
виробленої з енергії сонячного
випромінювання
об'єктами
електроенергетики,
які
вмонтовані (встановлені) на дахах
та/або фасадах будинків, будівель
та спору, величина встановленої
потужності яких перевищує 100
КВт

4,60

3,60

3,24

2,88

2,52

для
електроенергії,
виробленої з енергії сонячного
випромінювання
об'єктами
електроенергетики,
які
вмонтовані (встановлені) на дахах
та/або фасадах будинків, будівель
та споруд, величина встановленої
потужності яких не перевищує
100 КВт

4,40

3,70

3,33

2,96

2,59

для
електроенергії,
виробленої з енергії сонячного
випромінювання
об'єктами
електроенергетики,
які
вмонтовані (встановлені) на дахах
та/або
фасадах
приватних

-

3,70

3,33

2,96

2,59

домогосподарств
(будинків,
будівель та споруд), величина
встановленої потужності яких не
перевищує 10 КВт
для
електроенергії,
виробленої
мікро
гідроелектростанціями

1,20

2,00

1,80

1,60

1,40

для
електроенергії,
виробленої
міні
гідроелектростанціями

1,20

1,60

1,44

1,28

1,12

для
електроенергії,
виробленої
малими
гідроелектростанціями

1,20

1,20

1,08

0,96

0,84

Фіксований мінімальний розмір "зеленого" тарифу для суб'єктів господарювання
встановлюється шляхом перерахування у євро величини "зеленого" тарифу, розрахованого
за правилами Закону України «Про електроенергетику», станом на 1 січня 2009 року за
офіційним валютним курсом Національного банку України на зазначену дату.
Основним програмним документом у сфері енергоефективності та відновлюваної
енергетики є «Державна цільова економічна програма енергоефективності і розвитку
сфери виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів
палива на 2010-2015 роки», затверджена постановою Кабінету Міністрів України від 1
березня 2010 р. № 243.
Метою Програми є:
створення умов для наближення енергоємності валового внутрішнього продукту
України до рівня розвинутих країн та стандартів Європейського Союзу, зниження рівня
енергоємності валового внутрішнього продукту протягом строку дії Програми на 20
відсотків порівняно з 2008 роком (щороку на 3,3 відсотка), підвищення ефективності
використання паливно-енергетичних ресурсів і посилення конкурентоспроможності
національної економіки;
оптимізація структури енергетичного балансу держави, у якому частка енергоносіїв,
отриманих з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, становитиме
у 2015 році не менш як 10 відсотків, шляхом зменшення частки імпортованих викопних
органічних видів енергоресурсів, зокрема природного газу, та заміщення їх
альтернативними видами енергоресурсів, у тому числі вторинними, за умови належного
фінансування Програми.
Основними завданнями Програми є:
удосконалення законодавства та системи стандартизації у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива шляхом:
- розроблення технічних завдань та стандартів у сфері енергоефективності,
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- адаптації національного законодавства у сфері енергоефективності, відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива до законодавства Європейського Союзу;
зменшення обсягу технологічних витрат і невиробничих втрат енергоресурсів у
результаті модернізації обладнання, впровадження сучасних енергоефективних
технологій, удосконалення системи державного управління та популяризації
енергоефективності, зокрема шляхом:
- оновлення, модернізації енерговитратного технологічного обладнання промислових
підприємств;

- проведення санації житлових будинків, об'єктів соціальної сфери та будівель
установ, які повністю утримуються за рахунок коштів державного бюджету, в тому числі
розроблення проектно-кошторисної документації;
- проведення санації об’єктів соціальної сфери, які повністю утримуються за рахунок
коштів місцевих бюджетів;
- розроблення типових проектів з модернізації та заміни котлів з переведенням їх на
альтернативні види палива, встановлення теплових насосів, впровадження технологій
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об'єктах
комунальної форми власності і соціальної сфери, впровадження когенераційних
технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики;
- стимулювання промислових підприємств до проведення модернізації котелень,
впровадження енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення
відповідних робіт шляхом компенсації частини вартості проектів;
- проведення модернізації та заміни котлів з переведенням їх на альтернативні види
палива, реалізації проектів з впровадження технологій використання теплових насосів,
електричного теплоакумуляційного обігріву та гарячого водопостачання на об’єктах
комунальної форми власності і соціальної сфери та впровадження когенераційних
технологій з використанням альтернативних видів палива у сфері комунальної
теплоенергетики;
- проведення модернізації газотранспортної системи, устатковання теплових
електростанцій, теплоелектроцентралей;
- будівництва та реконструкції електричних мереж, будівництва пристанційних
вузлів, підстанцій та електричних мереж для приєднання об'єктів, які виробляють
електроенергію з відновлюваних джерел енергії;
- будівництва та реконструкції локальних мереж, пристанційних вузлів та підстанцій
для приєднання об'єктів, які виробляють електроенергію з відновлюваних джерел;
- оснащення суб'єктів господарювання у сфері виробництва теплової енергії
комунальної форми власності приладами обліку фактичного відпуску теплової енергії та
оснащення житлових будинків будинковими приладами її обліку;
- стимулювання населення (далі - позичальники) до впровадження
енергоефективного обладнання, технологій, матеріалів і проведення відповідних робіт
шляхом компенсації процентів у визначеному розмірі за користування кредитами,
отриманими позичальниками у фінансових установах;
- здійснення заходів, спрямованих на формування в суспільстві свідомого ставлення
до необхідності підвищення енергоефективності, розвитку та використання
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
оптимізація структури енергетичного балансу держави, зокрема заміщення
традиційних видів енергоресурсів іншими видами, у тому числі отриманими з
відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також вторинними
енергетичними ресурсами, шляхом:
- будівництва електрогенеруючих потужностей на основі використання енергії вітру;
- реалізації проектів з будівництва сонячних установок для виробництва
електроенергії та теплової енергії, установок для виробництва біодизеля та паливного
біоетанолу, синтетичного палива;
- відновлення малої гідроенергетики та будівництва нових потужностей;

- реалізації проектів з будівництва установок, що працюють на твердому біопаливі та
біогазі, для виробництва теплової і електричної енергії;
- реалізації пілотних проектів з будівництва установок для генерації електроенергії з
використанням енергії біомаси, будівництва геотермальних теплових електростанцій з
використанням супутнього газу;
- розроблення техніко-економічного обґрунтування та проекту будівництва типової
сучасної міні-ТЕЦ, що працює на біомасі та інших альтернативних видах палива;
- впровадження технологій використання промислового газу, а також
низьконапірного газу, видобутого з родовищ нафти і газу, для виробництва теплової та
електричної енергії;
- реалізації проектів з перероблення торфу та виготовлення торфобрикетів,
фрезерного торфу;
- науково-технічного забезпечення виконання Програми, у тому числі проведення
науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв
з відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива;
- створення системи моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел
енергії та альтернативних видів палива відповідно до заходів Програми;
- проведення досліджень
відновлюваної енергетики;

потенціалу

регіонів

щодо

розміщення

об'єктів

- проведення досліджень поточного стану малих гідроелектростанцій;
- проведення досліджень вітропотенціалу, зокрема визначення пріоритетних районів
розташування вітрових електростанцій та встановлення вимірювального устаткування.
Орієнтовний обсяг фінансування Програми становить 346 млрд. гривень, у тому
числі 7,7 млрд. - за рахунок державного бюджету, 15 млрд. - за рахунок місцевих
бюджетів, 323,3 млрд. гривень - за рахунок інших джерел.
Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання проектів
державного та місцевих бюджетів на відповідний рік у межах видатків, передбачених
головному розпорядникові бюджетних коштів.

