Учасники Робочої групи рекомендують:
Визначити пріоритетними завданнями реалізації державної політики України у
сфері розвитку виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та
альтернативних видів палива:
− прискорення процесу виконання зобов’язань, прийнятих Україною в рамках
договору про заснування Енергетичного Співтовариства щодо розвитку
сфери використання відновлюваних джерел енергії та гармонізацію
національної законодавчої бази з європейською, зокрема забезпечення
набрання до 1 січня 2014 року чинності законів та підзаконних актів України,
що стосуються забезпечення виконання Директиви 2009/28/ЄC;
− забезпечення подання до Секретаріату Енергетичного Співтовариства до 30
червня 2013 року Національного плану дій з відновлюваної енергетики;
− забезпечення оприлюднення та громадського обговорення Національного
плану дій з відновлюваної енергетики;
− забезпечення адаптації проекту оновленої Енергетичної стратегії України на
період до 2030 року до вимог ЄС, з урахуванням взятих у рамках Договору
про заснування Енергетичного Співтовариства зобов’язань щодо адаптації
законодавства України до положень «третього енергетичного пакету» ЄС;
− зміцнення спроможності та незалежності Національної комісії, що здійснює
державне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), шляхом внесення змін та
прийняття законодавчої та регуляторної бази у відповідності до зобов’язань,
взятих Україною у ході приєднання до Договору про заснування
Енергетичного Співтовариства;
− впровадження механізмів державного сприяння розвитку відновлювальної
енергетики з метою заміщення викопних енергоносіїв в Україні, зокрема
спрямування економічної політики держави на підтримку споживачів енергії,
що виробляється з відновлюваних джерел, та стимулювання виробництва
обладнання, що використовує відновлювальні джерела енергії, на українських
підприємствах;
− створення сприятливих, надійних і стабільних умов для інвестицій
(насамперед забезпечення прозорості та недискримінаційності правил і
процедур отримання ліцензій, дозволів та ін.), спрощення адміністративних
процедур започаткування та ведення бізнесу;
− визначення механізмів надання гарантій за кредитами та безпосередньої
участі у фінансуванні проектів альтернативної енергетики та проектів
модернізації електромереж для забезпечення можливості їх роботи з
альтернативними джерелами енергії; − організацію обміну досвідом та

найкращими практиками з метою підготовки, прийняття та імплементації
нормативноправових та законодавчих актів, які передбачені Протоколом про
приєднання України до Договору про заснування Енергетичного
Співтовариства;
− вивчення досвіду провідних європейських держав щодо інтеграції об’єктів
відновлюваної енергетики до енергетичної системи із забезпеченням
стабільної її роботи та роботи «розумних мереж»;
− виявлення та усунення наявних перешкод, що стримують розвиток
використання на місцевому та регіональному рівнях альтернативних видів
палива для виробництва теплової енергії, в першу чергу з використанням
торфу, біогазу, залишків сільськогосподарської діяльності, відходів
деревообробної промисловості;
− удосконалення державної політики розвитку виробництва і споживання
біологічних палив в Україні з урахуванням останніх рішень керівних органів
Європейського Союзу з даного питання й аналізу можливостей виробництва
біологічних палив та технологічних умов їх використання в Україні;
− використання біологічних видів моторного палива на транспорті в якості
обов’язкових національних цілей та запровадження національних програм
розвитку транспорту загального користування з використанням біологічних
видів палива;
− розширення децентралізації енергопостачання завдяки використанню
відновлюваних джерел енергії, передусім біомаси, прийняття нормативно
правових актів для підтримки розвитку інфраструктури та сировинної бази,
необхідних для забезпечення безперебійних поставок сировини;
− продовження роботи у напрямку імплементації програми бюджетної
підтримки «Підтримка у впровадженні енергетичної стратегії України у сфері
енергоефективності та відновлювальних джерел енергії»;
− забезпечення розробки національних стандартів у сферах відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива з метою забезпечення якості
енергії, виробленої об’єктами відновлюваної енергетики відповідно до вимог
ЄС та міжнародних критеріїв сталості відновлювальних ресурсів;
− підтримку діалогу щодо участі України у програмі ЄС «Розумна енергетика»
із залученням спеціалістів НЕК «Укренерго»;
− створення умов для активізації науковотехнологічних розробок у сфері
альтернативної енергетики та умов для впровадження на основі цих розробок
вітчизняних проектів, в першу чергу на об’єктах бюджетної сфери;
− розширення можливостей регіональної та місцевої влади щодо сприяння

розвитку альтернативної енергетики, насамперед шляхом вдосконалення
політики фінансування у напрямі збільшення коштів, які залишаються у
розпорядженні цієї влади, з наданням додаткових повноважень щодо
формування й використання місцевих бюджетів та інших грошових фондів для
цілей впровадження відновлюваних джерел енергії;
− забезпечення інформаційної підтримки для суспільного визнання
довгострокових економічних переваг використання відновлюваних джерел
енергії;
− забезпечення прозорості процесів планування та впровадження
відновлюваних джерел енергії, в тому числі доступності інформації для
місцевих громад.

