Сергій Савчук: Український ринок «зелених» проектів може бути цікавий для
інвесторів Казахстану
21 лютого Голова Держенергоефективності Сергій Савчук, очолюючи українську
делегацію, прибув до м. Астана (Казахстан) і провів зустріч з представниками
Національного агентства з питань експорту та інвестицій «KAZNEX INVEST», з
якими обговорив інвестиційний потенціал відновлюваної енергетики в Україні та
ефективні шляхи залучення інвестицій у цю сферу.

«Впродовж останніх двох років темпи розвитку відновлюваної енергетики в Україні
пожвавилися. Зокрема, у 2016 році введено 120 МВт нових потужностей об’єктів,
що генерують «зелену» електроенергію та працюють за «зеленим» тарифом. Це в 4
рази більше ніж у 2015 році. Аби зберегти таку тенденцію, ми продовжуємо
удосконалювати законодавчу базу та створювати інвестиційно-сприятливі умови у
цій сфері», - відзначив у ході розмови Сергій Савчук.
Голова Держенергоефективності розповів казахській стороні про стан розвитку
відновлюваної енергетики в Україні та ключові закони, які активізували бізнес у цій
сфері. Також, повідомив про значний ресурсний потенціал «зеленої» енергетики,
наявний у кожному регіоні Україні.
«Звертаю Вашу увагу на те, що наразі в Україні існують численні розроблені
проекти з виробництва електроенергії та тепла з альтернативних джерел, які вже
мають техніко-економічне обґрунтування. Всі ці проекти перспективні і можуть
бути цікаві для інвесторів Казахстану», - підкреслив С.Савчук та запевнив, що всі
інвестори та девелопери проектів можуть отримати консультації щодо
законодавства та особливостей впровадження проектів в Україні у спеціальному
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У свою чергу, представники агентства «KAZNEX INVEST» поділилися власним
досвідом залученню прямих іноземних інвестицій у цю сферу.
Загалом, сторони дійшли згоди щодо необхідності співпрацювати та обмінюватися
актуальною інформацією щодо розвитку відновлюваної енергетики та
інвестиційного клімату у цій сфері в обох країнах. Наприкінці зустрічі Сергій
Савчук запросив представників агентства «KAZNEX INVEST» відвідати
виставковий стенд України, який буде представлено на Міжнародній
спеціалізованій виставці «ЕКСПО-2017», та взяти участь у бізнес-семінарі, який
відбудеться в рамках Національного дня України.

Управління комунікації та зв’язків з громадськістю

