
Додаток 1. 
Пропозиції Біоенергетичної асоціації України з питань використання відновлюваних джерел енергії та енергоефективності в проекті 
Національного плану дій на 2014 рік щодо впровадження Програми економічних реформ на 2010-2014 роки "Заможне суспільство, 
конкурентоспроможна економіка, ефективна держава" 
 
№ 
п.
п. 

Мета Зміст завдання та заходи Відповідальний за 
виконання 

Строк 
виконан

ня 

Індикатор виконання 

ІХ. Реформа енергетики 
Реформа енергетичного сектору 

Удосконалення державного регулювання в енергетиці 
 Реалізація зобов'язань 

України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

Затвердити Національний 
план дій з відновлюваної 
енергетики до 2020 року на 
основі зобов’язань України 
перед Енергетичним 
Співтовариством 
(включаючи цілі з розвитку 
відновлюваних джерел 
енергії на рівні 11%) 

Кабінет міністрів 
України, Державне 
агентство з 
енергоефективності 
та енергозбереження 
України 

Січень 
2014 

Затвердження Національного плану з 
відновлюваної енергетики до 2020 року 

 Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

Доопрацювати та 
затвердити проект 
оновленої Енергетичної 
стратегії України до 2030 
року, що враховує 
зобов’язання України 
перед Енергетичним 
Співтовариством 
(включаючи цілі з розвитку 
відновлюваних джерел 
енергії на рівні 11%) 

Кабінет міністрів 
України, 
Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 
України 

Січень 
2014 

Затвердження оновленої Енергетичної 
стратегії України на період до 2030 року 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 

Удосконалити законодавчу 
базу для прискореного 

Кабінет міністрів 
України, Національна 

Лютий 
2014  

Подання до Верховної Ради України та 
ухвалення змін до ЗУ «Про 



стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 
незалежності 
України. 
 
Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

розвитку відновлюваних 
джерел енергії, а саме 
ухвалити зміни до Ст. 17 
ЗУ «Про 
електроенергетику», 
зокрема: 
- Привести визначення 
терміну «біомаса» у 
відповідність з 
Директивою 
Європарламенту та Ради 
2009/28/ЄC, яка 
обов’язкова для 
імплементації Україною до 
1.01.2014 в рамках 
Договору про заснування 
Енергетичного 
Співтовариства; 
- Скасувати вимогу щодо 
«місцевої складової» 
обладнання, матеріалів і 
послуг в проектах, які 
отримують «зелений» 
тариф з біомаси, біогазу та 
твердих побутових 
відходів (ТПВ); 
- Підвищити «зелений» 
тариф для електроенергії, 
виробленої з біогазу та 
біомаси: 
К=3,0 – для електроенергії, 
виробленої з біогазу, на 
основі відходів та 

комісія, що здійснює 
державне 
регулювання в сфері 
енергетики 

електроенергетику»  



продуктів сільського 
господарства; 
К=2,7 – для всіх інших 
видів біогазу (біогаз з 
полігонів твердих 
побутових відходів (ТПВ), 
органічної частини ТПВ, 
стічних вод та їх осадів); 
К=2,7 – для електроенергії, 
виробленої з твердої 
біомаси. 
- Встановити «зелений» 
тариф для електроенергії, 
виробленої з ТПВ: К=3,0. 
- Поширити дію величини 
«зеленого» тарифу, 
встановленого для 
біогазових установок з 
1.04.2014, для біогазових 
установок, введених в 
експлуатацію до 1.04.2014. 
 
Відповідні положення 
відображені в проекті ЗУ 
№2946, дата реєстрації 
26.04.2013 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 

Привести визначення 
терміну «біомаса» в ЗУ 
«Про альтернативні види 
палива» у відповідність з 
Директивою 
Європарламенту та Ради 
2009/28/ЄC, яка 

Кабінет міністрів 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне 
регулювання в сфері 
енергетики, Державне 
агентство з 

Лютий 
2014  

Подання до Верховної Ради України та 
ухвалення змін до ЗУ «Про альтернативні 
види палива»  



енергетичної 
незалежності 
України. 
 
Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

обов’язкова для 
імплементації Україною до 
1.01.2014 в рамках 
Договору про заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

енергоефективності 
та енергозбереження 
України 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 
незалежності 
України. 
 
Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

В ЗУ «Про альтернативні 
джерела енергії» ввести 
побутові відходи до 
визначення терміну 
«альтернативні джерела 
енергії» 

Кабінет міністрів 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне 
регулювання в сфері 
енергетики 

Лютий 
2014  

Подання до Верховної Ради України та 
ухвалення змін до ЗУ «Про альтернативні 
джерела енергії»  

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 

Спростити процедуру 
землевідведення та 
оформлення прав на 
земельні ділянки для 
об'єктів біоенергетики, 
зокрема дозволити 

Кабінет міністрів 
України, 
Міністерство 
енергетики та 
вугільної 
промисловості 

Березень 
2014 

Внесення відповідних змін до Земельного 
кодексу, Подання до Верховної Ради України 
та ухвалення Закону України «Про землі 
енергетики та правовий режим спеціальних 
зон енергетичних об'єктів» та підзаконних 
актів, що встановлюють порядок 



підвищення 
енергетичної 
незалежності України 

використання без зміни 
цільового призначення 

України, Державне 
агентство земельних 
ресурсів України 

землевідведення та оформлення прав на 
земельні ділянки для об’єктів біоенергетики 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 
незалежності України 

Спростити процедуру 
комплексної експертизи 
проектів з будівництва 
котелень та ТЕЦ на 
біомасі, біогазових 
установок та інших 
біоенергетичних об'єктів 

Кабінет міністрів 
України, 
Міністерство 
регіонального 
розвитку, будівництва 
та житлово-
комунального 
господарства України 

Березень 
2014 

Скасування вимоги листа Міністерства 
регіонального розвитку будівництва  та 
житлово-комунального господарства України 
від 02.09.2013 для Ради міністрів Автономної 
республіки Крим, обласних, Київської та 
Севастопольської міської державній 
адміністрації стосовно того, що до об’єктів, 
що становлять підвищену екологічну 
небезпеку, необхідно відносити устаткування 
для виробництва пару і гарячої води 
тепловою потужністю 200 кВт і більше з 
використанням органічного палива. Внесення 
змін до Постанови Кабінету Міністрів 
України від 27 квітня 2011 р. № 557 (або 
постанови, що її замінить) та ДCTУ-Н Б 
В.1.2-16:2013.  

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 
незалежності України 

Спростити процедуру 
отримання податкових 
пільг для ввезення в 
Україну 
енергоефективного 
обладнання (Постанова 
КМУ № 444), а також 
усунення недоліків 
пов’язаних з 
неоднозначним 
формулюваннями термінів 
при встановленні 
податкових пільг 
(використання термінів 

Кабінет міністрів 
України 

Березень 
2014 

Подання до Верховної Ради України та 
ухвалення змін до Податкового кодексу, 
Закону України «Про енергозбереження» та  
Постанови КМУ № 444. 



«відновлювальні» і 
«відновлювані»,  
звільнення від 
оподаткування  доходів від 
виробництва, а не від 
продажу тепла та/або 
електроенергії, посилання 
на КВЕД  2005 року тощо). 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 
незалежності 
України. 
 
Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

Сформувати та 
популяризувати стратегію, 
відповідні цілі і показники 
в сфері біоенергетики. 
Комунікувати поставлені 
завдання відповідним 
зацікавленим сторонам. 
Виконувати моніторинг 
поставлених цілей і 
показників у сфері 
біоенергетики. 

Кабінет міністрів 
України 

Протяго
м 2014 
року 

Затверджена та оприлюднена стратегія, 
відповідні цілі і показники в сфері 
біоенергетики. 
Поставлені завдання відповідним 
зацікавленим сторонам. 
Щоквартально, публічні звіти щодо 
моніторингу поставлених цілей і показників у 
сфері біоенергетики 

 Удосконалення 
регуляторної бази для 
стимулювання 
використання 
відновлюваних 
джерел енергії та 
підвищення 
енергетичної 

Введення меншої кількості 
погоджень та дозволів для 
біоенергетичних проектів. 
Удосконалити та 
полегшити процедуру 
збуту та надання доступу 
до теплових та 
електричних мереж для 

Кабінет міністрів 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне 
регулювання в сфері 
енергетики 

Протяго
м 2014 
року 

Уніфіковані дозвільні процедури згідно з 
переліком 



незалежності 
України. 
 

виробників енергії з 
біомаси та бiогазу. 
Зобов'язати операторів 
надавати доступ до мереж 
безкоштовно. 
Удосконалити схему і 
прискорити видачу 
«зеленого тарифу» для 
електроенергії, виробленої 
з біогазу та біомаси. 
Створити / збільшити 
прозорість процедур. 

X. РЕФОРМА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА 
Забезпечення рентабельного функціонування та інвестиційної привабливості підприємств житлово-комунального господарства 

 Удосконалення 
системи 
тарифоутворення на 
житлово-комунальні 
послуги 

Поступово знижувати 
субсидування з бюджету 
України вартості 
природного газу для 
населення та ЖКГ 

Кабінет міністрів 
України, Національна 
комісія, що здійснює 
державне 
регулювання в сфері 
енергетики 

Протяго
м 2014 
року 

Приведення вартості природного газу для 
населення та ЖКГ до рівня ринкових цін 

 Реалізація зобов'язань 
України в рамках 
Договору про 
заснування 
Енергетичного 
Співтовариства 

Затвердити Національний 
план дій з 
енергоефективності 
України до 2020 року 

Кабінет міністрів 
України, Державне 
агентство з 
енергоефективності 
та енергозбереження 
України 

Лютий 
2014 

Ухвалення Національного плану дій з 
енергоефективності України до 2020 року 

 Удосконалення 
системи 
тарифоутворення на 
житлово-комунальні 
послуги 

Налагодити механізм 
практичної компенсації 
різниці тарифів для 
теплової енергії з біомаси у 
випадку, коли собівартість 
виробництва такої теплової 
енергії перевищує 

Кабінет міністрів 
України 

Березень 
2014 

Ухвалення необхідних змін до відповідної 
Постанови КМУ № 512 від 24.07.2013 



встановлений тариф на її 
продаж (частково 
врегульовано Постановою 
КМУ № 512 від 24.07.2013)

 


