N 53, від 16 січня 2014 р.
Народному депутату України,
Тігіпку С.Л.
Щодо віднесення об’єктів
біоенергетики до V категорії
складності

Шановний Сергій Леонідович!
Висловлюємо щиру подяку за Вашу підтримку Біоенергетичної асоціації
України в нашому прагненні зменшити енергетичну залежність та зміцнити сектор
біоенергетики в нашій державі.
На жаль, вимушені констатувати, що з вересня 2013 року з’явилися небезпечні
тенденції та вимоги до об’єктів біоенергетики (котельні та ТЕЦ на біомасі,
біогазові установки), пов’язані зі спробою віднести дані об’єкти до V категорії
складності на рівні з об’єктами атомної енергетики та хімічної промисловості. Це, в
свою чергу, призводить до значного ускладнення та подорожчання процедури
проектування та будівництва, підвищення вимог до розташування відповідних
об’єктів, необхідності проведення проектних та будівельних робіт лише
організаціями, що мають відповідні ліцензії.
Така ситуація виникла внаслідок 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 державної адміністрації. У цьому листі зазначено, що при
визначенні категорії складності об’єктів будівництва відповідно до Додатку А
ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 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.
Біоенергетична асоціація України вбачає велику загрозу для сектору
біоенергетики в такому розвитку подій. Вважаємо, віднесення об’єктів
біоенергетики до V категорії складності неправильним та абсурдним рішенням, яке
суперечить пріоритетному напрямку держави на скорочення споживання
природного газу і заміщення його місцевими видами палива, в тому числі,
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біомасою. Подібні рішення несуть значні ризики для виконання Україною своїх
зобов’язань в рамках Угоди про Енергетичне Співтовариство, щодо досягнення
11% валового кінцевого споживання відновлюваних з джерел енергії до 2020 року.
Крім того, вважаємо, що таке деструктивне втручання у вимоги до
проектування та будівництва біоенергетичних об’єктів йде всупереч курсу на
дерегуляцію економіки, що проводиться протягом останніх років в Україні.
21.10.2013 р. Біоенергетична асоціація України звернулась до Міністерства
регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства
України із проханням відповісти на інформаційний запит щодо визначення
категорії складності об’єктів біоенергетики. Копія листа-звернення БАУ до
Мінрегіонбуду прикладена до даного листа. В листі обґрунтована юридична
позиція БАУ про неправомірність віднесення об’єктів біоенергетики до V категорії
складності.
У відповіді Мінрегіонбуду від 19.11.2013 за номером №7/16-18224 на даний
лист-запит, серед іншого, зазначено наступне:
«Наведені у листі питання щодо ідентифікації потенційно небезпечних
об’єктів, об’єктів підвищеної небезпеки, об’єктів, що становлять підвищену
екологічну небезпеку, видів палива для об’єктів сфери енергетики, рівня
надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру тощо не є
компетенцією Мінрегіону.
Крім того, Законом України «Про будівельні норми» у разі необхідності
встановлення вимог до будівництва окремих видів споруд, зокрема об’єктів сфери
енергетики, які використовують біомасу, передбачається розроблення галузевих
будівельних норм (ГБН). ГБН можуть встановлювати вимоги до об’єктів
будівництва енергетики, у тому числі особливості визначення класу наслідків
(відповідальності) та категорії складності об’єктів будівництва. Профільним
міністерством, до повноважень якого належать питання з нормування у будівництві
об’єктів у сфері енергетики є Міненерговугілля».
Також БАУ було отримано лист-відповідь від Міністерства екології та
природних ресурсів України від 07.11.2013 р. № 4500/0711-7, в якому зазначено
наступне:
«Відповідно постанови Кабінету Міністрів України «Про ідентифікацію та
декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки» від 11.07.2002 № 956 (зі
змінами) питання пов’язані з об’єктами підвищеної небезпеки відносяться до
повноважень Державної служби гірничого нагляду та промислової безпеки
України.
Відповідно до Національного стандарту України визначення класу наслідків
(відповідності) та категорії складності об’єктів будівництва ДСТУ-Н Б В.1.2____________________________________________________________________________________
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16:2013 у разі наявності сумнівів щодо віднесення об’єктів будівництва до тієї чи
іншої категорії складності з метою отримання підтвердження правильності вибору
проектувальник може звернутись до експертних організацій, що відповідають
критеріям, встановленим центральним органом виконавчої влади, що забезпечує
формування державної політики у сфері містобудування, інформація про які
розміщена на його офіційному сайті».
В той же час у свої відповідях, надісланих на відповідний лист-запит БАУ,
експертні та проектні організації повідомляють, що єдиним органом, що має право
тлумачити нормативні вимоги та надавати дозвіл на відхилення від них є
центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної
політики у сфері будівництва – Мінрегіонбуд.
Таким чином, склалася ситуація, коли жодна із вищезазначених установ не
надала вичерпної відповіді, а також по колу перекладається відповідальність щодо
віднесення котельних й ТЕЦ на біомасі та біогазових установок до V категорії
складності.
Просимо Вас сприяти вирішенню даного питання та звернутися до Кабінету
Міністрів України із сповіщенням Мінрегіонбуду, Міненерговугілля та
Мінекології. Також просимо Вас не допустити віднесення котельних та ТЕЦ на
біомасі, а також біогазових установок до V категорії складності відповідно до
Додатку А ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013.

З повагою,
Голова Правління

Г.Г. Гелетуха

Додаток 1. Лист-запит Біоенергетичної асоціації України Міністру регіонального
розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Темнику Г.П. щодо
віднесення котельних та ТЕЦ на біомасі, а також біогазових установок до
V категорії складності відповідно до Додатку А ДCTУ-Н Б В.1.2-16:2013 на 5 стор.
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