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N 4, від 30 травня 2013 р. 
 

 

Народному депутату України, 
Тігіпку С.Л. 

Вельмишановний Сергій Леонідович! 
Висловлюємо щиру подяку за Вашу підтримку Біоенергетичної Асоціації 

України та виробників альтернативних видів палива в нашому прагненні 
зменшити енергетичну залежність України та зміцнити вітчизняну економіку. 

Зокрема, 02.04.2013 р. Біоенергетична Асоціація України зверталась до 
Вас із проханням допомогти врегулювати проблемні питання вітчизняних 
компаній, які працюють на ринку генерування теплової енергії з використанням 
відновлювальних джерел, зокрема деревної тріски, деревини, соломи, інших 
відходів сільського господарства (у натуральному вигляді чи у вигляді брикетів 
та пелет). 

Питання полягає у врегулюванні законодавства, яке в даний час, стримує 
розвиток ринку виробництва теплової енергії з біомаси. Зокрема, чинний 
механізм тарифоутворення в цьому секторі не стимулює виробників 
теплової енергії застосовувати місцеві біопалива, а навпаки спонукає їх до 
використання імпортного природного газу. 

 За результатами Вашого депутатського звернення до Прем’єр-міністра 
України від 02.04.13 р. № 01-56 та відповідного доручення Голови Уряду від 
06.04.13 р. № 3779/1/1-13 Мінрегіон разом з іншими центральними органами 
виконавчої влади розглянули дане питання. 

Зокрема, у відповіді Мінагрополітики було зазначено (лист від 10.04.2013 
р. № 37-16-4-10/7189), що: «запровадження механізму компенсації тарифів на 
виробництво і постачання теплової енергії з альтернативних джерел 
пільговим категоріям споживачів, що передбачено ст. 20 Закону України «Про 
теплопостачання» № 2633-IV від 2 червня 2005 року сприятиме: 

- зменшенню залежності України від імпортних енергоносіїв, 
- створенню нових робочих місць у галузі виробництва 

альтернативних джерел енергії, 
- покращенню екологічної ситуації».  

Мінрегіоном було підтверджено, що орган, яким установлено цей 
тариф, повинен передбачити механізми компенсації цієї різниці в порядку, 
встановленому законодавством. 

Законом України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» 
Мінрегіону передбачено відповідну субвенцію з Державного бюджету місцевим 
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бюджетам на погашення заборгованості з різниці в тарифах, зокрема, на 
теплову енергію, в сумі 5 125,6 млн. гривень.  

Зазначеним Законом передбачено джерела фінансування без будь-яких 
обмежень за напрямами погашення заборгованості з різниці в тарифах – 
теплопостачання або водопостачання. 

Проте, згідно з Додатком 1 до Порядку та умов надання у 2013 році 
субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплову енергію, що затверджувалися 
та/або погоджувалися органами державної влади чи місцевого самоврядування, 
прийнятих Постановою Кабінету Міністрів України від 20.03.2013 № 167, 
виходячи із джерел проведення взаєморозрахунків обсяг субвенцій розподілено 
за напрямами: 

- теплопостачання – виключно за рахунок погашення 
заборгованості за природний газ у межах надходжень від реалізації 
матеріальних цінностей державного резерву (борг НАК «Нафтогаз України» 
перед Держрезервом за отриманий природний газ з урахуванням податку на 
додану вартість). 

Такий підхід Мінрегіон пояснює насамперед тим, що більша частина 
підприємств теплопостачання використовують для виробництва теплової 
енергії саме імпортний природний газ. В той час, як лише 20-30% котелень 
переведено на альтернативні види палива. 

Відповідно до позиції Мінрегіону в умовах розвитку та більш 
широкого використання альтернативних видів палива, у тому числі 
біопалива, механізм компенсації заборгованості з різниці в тарифах на 
виробництво і постачання теплової енергії буде змінено. 

Вітчизняні виробники альтернативних та відновлювальних видів палива 
разом з Біоенергетичною Асоціацією України не поділяють таку позицію 
Мінрегіону з огляду на наступне: 

- Уряду потрібно виконувати ст. 20 Закону України «Про 
теплопостачання» № 2633-IV від 2 червня 2005 р., а також  Закон України «Про 
Державний бюджет України на 2013 р.», де передбачено джерела 
фінансування без будь-яких обмежень за напрямами погашення 
заборгованості з різниці в тарифах на теплопостачання. 

- в разі виконання Урядом вищезгаданих Законів та змін відповідно 
до законодавства механізму компенсації заборгованості з різниці в тарифах на 
виробництво і постачання теплової енергії буде забезпечено більш широке 
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використання альтернативних (замість імпортного газу) видів палива, у 
тому числі біопалива. 

У врегулюванні зазначеного питання спільно зацікавлені: 
- органи державної влади в частині зменшення енергетичної залежності 

від імпортованих джерел енергії;  
- НАК «Нафтогаз України» в частині зменшення збитків внаслідок 

скорочення продажу імпортного російського газу теплокомуненерго за майже 
5-кратно заниженою ціною; 

- Мінфін в частині скорочення видатків на дотування НАК «Нафтогаз 
України»; 

- Національний банк України в частині зменшення негативного впливу на 
стан золотовалютних резервів; 

- вітчизняні підприємці, які зацікавлені в збільшені виробництва 
альтернативних та відновлювальних джерел енергії; 

- Мінсоцполітики, Мінекономрозвитку, Мінагрополітики з огляду на 
створення додаткових робочих місць, в першу чергу, в сільській місцевості, де 
гостро стоїть проблема зайнятості; 

-   Мінекології та Державне агентство екологічних інвестицій в частині 
зменшення викидів парникових газів в результаті заміни природного газу на 
альтернативні види палива. 

  З огляду на вищевикладене, просимо повторно звернутись до Кабінету 
Міністрів, Міністерства регіонального розвитку, НКРЕ, Національної комісії 
регулювання ринку комунальних послуг, Міністерства економічного розвитку і 
торгівлі, Міністерства аграрної політики, Міністерству екології та природних 
ресурсів, Держенергоефективності ініціювати відповідні зміни до постанови 
Уряду, які б: 

- передбачили виконання законодавства, а саме механізм компенсації 
тарифів на виробництво і постачання теплової енергії з альтернативних джерел 
енергії (в тому числі з біопалива) пільговим категоріям споживачів,  

- закріпили рівність використання різних видів палива для виробництва 
теплової енергії. 
 
З повагою,  

Голова Правління 
Біоенергетичної асоціації України                Гелетуха Г.Г. 


