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Пропозиції 
 

Користуючись нагодою, висловлюємо Вам нашу глибоку повагу та направляємо наступні пропозиції 
щодо проекту Закону про внесення змін до Закону України "Про електроенергетику" (щодо удосконалення 
механізму стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії) за номером 
реєстрації 2171а (надалі – «Проект»). Нижче наводиться аналіз Проекту і пропозиції щодо Проекту 
Біоенергетичної асоціації України (надалі – «Асоціації»).  
 

1. Аналіз Проекту 

1.1. Визначення «об’єкт електроенергетики» та встановлення «зеленого» тарифу за 
результатами реконструкції 

Проект пропонує розширити значення терміну «об’єкт електроенергетики», а саме вважати сукупність 
елементів місцевої складової, які додатково встановлені на існуючому об’єкті електроенергетики, окремим 
об’єктом електроенергетики, якщо встановлена потужність таких додаткових елементів перевищує 10% від 
початкової встановленої потужності. 

На підставі зазначеного нового тлумачення терміну Проект також пропонує запровадити можливість 
затвердження «зеленого» тарифу за новим коефіцієнтом для подібних об’єктів електроенергетики, які 
виникли в результаті реконструкції. У зв’язку з єдиною системою комерційного обліку планується 
встановити пропорційний розрахунок вартості поставленої енергії в залежності від співвідношення 
початкової потужності об’єкта та нової потужності новоствореного. Рішення про застосування 
пропорційного розрахунку ухвалюється Національною комісією, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики ( далі – «НКРЕ») одночасно із встановленням “зеленого” тарифу, відповідному об’єкту 
електроенергетики. 

1.2. Біомаса 

Стаття 17-1 Закону України «Про електроенергетику» (далі – «Закон») визначає біомасу як невикопну 
біологічно відновлювану речовину органічного походження у вигляді відходів лісового та сільського 
господарства (рослинництва і тваринництва), рибного господарства та технологічно пов'язаних з ними 
галузей промисловості, що зазнає біологічного розкладу, а також складова промислових або побутових 
відходів, що здатна до біологічного розкладу. Проектом пропонується включити в розуміння терміну 
«біомаса» також і продукти, які виготовляються із зазначених відходів. Крім того, для більш чіткого 
визначення терміну абзац 2 підпункту а) пункту 2 статті 2 Проекту зазначає, що перелік продуктів з 
відходів, що є біомасою для цілей Закону, встановлюється Кабінетом Міністрів України. 

Отже, Проектом не скасовується обмеження щодо неможливості використання біоенергетичними 
установками енергетичних рослин (силос, міскантус тощо) для отримання «зеленого» тарифу. Визначення 
«біомаси» не відповідає Директиві 2009/28/ЕС. Крім того, вводиться додатковий бюрократичний бар’єр – 
необхідність потрапити з відповідним продуктом з відходів до спеціального переліку, що не буде сприяти 
прозорості при реалізації біоенергетичних проектів за «зеленим» тарифом.  

Слід зазначити, Проекту не встановлює можливості отримати «зелений» тариф при сумісному спалювання 
біомаси з викопними паливами, що в свою чергу унеможливлює реалізацію відповідної низки 
перспективних проектів. Біогазові установки, які введені в експлуатацію до 1.04.2013 також не отримують 
право на «зелений» тариф.    
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1.3. Положення щодо вимог місцевої складової 

У зв’язку з недоліками формулювання вимог стосовно розрахунку української складової відповідно до 
Закону, підпункт д) пункту 3 статті 2 вносить уточнення. Відповідно до нього, розмір місцевої складової 
визначається як сума фіксованих часток елементів місцевої складової, за умови підтвердження здійснення 
відповідної операції на території України щодо цих елементів. Часткове зарахування фіксованої частки при 
наявності у відповідній категорії як елементів місцевої складової, щодо яких здійснені відповідні операції на 
території України, так і елементів, щодо яких здійсненні такі операції на іншій території, не дозволяється. 
Тобто, Проект фактично приймає підхід НКРЕ, який було викладено у Проекті постанови НКРЕ "Про 
затвердження Порядку визначення розміру місцевої складової для об'єктів електроенергетики, у тому числі 
введених в експлуатацію черг будівництва електричних станцій (пускових комплексів), що виробляють 
електричну енергію з альтернативних джерел енергії" від 23.04.2013.  

Цікаво, що проект скасовує положення щодо 30% української складової, що діяла з 01.01.2013 до 
01.04.2013, в тому числі спеціальної української складової у сонячних модулях. Замість цього з з 
01.01.2013 до 01.07.2013 має діяти 15 % українська складова, яка розраховується за поточними правилами 
розрахунку місцевої складової.   

Крім цього, було скореговані назви частин біоенергетичного обладнання, що робить формально можливим 
дотримання місцевої складової для біоенергетичних проектів, оскільки на разі Закон містить назви 
устаткування, що в принципі не існують. Незважаючи на корегування термінології, на практиці, дотримання 
у найближчі роки буде неможлива, оскільки відповідні національні виробники відсутні.  

Підтвердження українського походження елементів української складової пропонується здійснювати не 
лише на підставі сертифікатів походження, але й висновків про походження Торгово-промислової палати 
України. 

Проектом уточнюється термін робіт з будівництва та визначення їх походження за умови залучення 
генерального підрядника. Роботами з будівництва визнаються роботи, що виконуються генеральним 
підрядником (у разі його відсутності - підрядниками) щодо створення об’єкта електроенергетики у період 
між датою початку будівництва та датою введення об'єкта електроенергетики, у тому числі черги 
будівництва електричної станції (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, в експлуатацію. Українське походження робіт з будівництва визнається 
таким, за умови реєстрації на території України місцезнаходження генерального підрядника (у разі його 
відсутності - підрядників), який виконував роботи з будівництва об’єкту електроенергетики, що 
підтверджується випискою (витягом) з Єдиного державного реєстру юридичних осіб 

Крім того, Проектом пропонується змінити підхід до визначення розміру тарифу за електроенергію, що 
виробляється з альтернативних джерел, у випадку недодержання вимоги української складової при 
будівництві відповідного об’єкта електроенергетики. 

2. Пропозиції  

 

Виходячи з аналізу Проекту, пропонується виключити будь-які положення, що стосуються біомаси та 

біогазу з Проекту. На разі, Асоціацією було розроблено і подано народними депутатами законопроект № 

2946 від 26.04.2013, який спрямовано на вирішення проблем, які виникли перед біоенергетичною 

індустрією. Зокрема, скасовується вимога місцевої складової до біоенергетичних проектів, коригується 

визначення терміну «біомаса», створюється можливість отримання «зеленого» тарифу при сумісному 

спалюванні біомаси та з викопними паливами, отримання «зеленого» тарифу тощо (Порівняльна таблиця 

надається у додатку №1 до цього листа). Тому пропонуємо підтримати саме зазначений законопроект у 

частині змін, які стосуються біомаси та біогазу.  

Заздалегідь дякуємо за Ваш час, приділений розгляду та підтримання цих пропозицій. 
Додатки: 
1. Додаток № 1 до Листа №10/6 від 10.06.2013 
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З повагою, 
 

Голова Правління   Г.Г. Гелетуха   
  . 

 
 

Провідний юридичний експерт     М.О. Сисоєв 

 


