
 

 

 
N 147, від 21 березня 2014 р. 
 

 

Прем’єр-міністру України, 
Яценюку А.П. 
 
Віце-прем'єр-міністру, 
Міністру регіонального розвитку, 
будівництва та ЖКГ України  
Гройсману В.Б. 
 
Міністру економіки України, 
Шереметі П.М. 
 
Міністру фінансів України, 
Шлапаку О.В. 
 
Міністру енергетики та вугільної 
промисловості України, 
Продану Ю.В. 
 

 
Вельмишановний Арсенію Петровичу! 

Вельмишановний Володимире Борисовичу! 
Вельмишановний Павло Михайловичу! 

Вельмишановний Олександре Віталійовичу! 
Вельмишановний Юрію Васильовичу! 

 
Біоенергетична асоціація України, як галузева організація в сфері 

відновлювальних джерел енергії, звертається до Вас з пропозицією, яка може мати 
позитивний вплив на платіжний баланс України, стимулювання внутрішнього 
сектору економіки України та розвиток сфери ЖКГ України. 

Визначення проблеми 
На сьогоднішній день Україна для забезпечення енергетичних потреб імпортує 

щороку 27-33 млрд. м3 природного газу. Значна частка його споживається в секторі 
ЖКГ (порядку 10 млрд. м3/рік). При цьому закупівельна ціна природного газу 
складає 268 $/тис. м3 (в ІІ кварталі 2014 року очікується, що ціна природного газу, 
що імпортується з Росії, складатиме 368,5 $/тис. м3), в той же час, НАК «Нафтогаз 

____________________________________________________________________________________ 
03067, Україна, Київ-67, а/с 66, Тел./ факс:  +380 044 456 94 62, info@uabio.org, www.uabio.org 

Ми робимо енергію зеленою! 
 

mailto:info@uabio.org


 

 

 
України» продає газ для підприємств ЖКГ по ціні 1309 грн./тис. м3 (з урахуванням 
ПДВ, цільової надбавки, тарифів на транспортування, розподілення й постачання; 
без цих складових ціна дорівнює 770 грн./тис. м3, або 82,8 $/тис. м3, тобто є у 4,5 
рази меншою від закупівельної ціни).  

Наслідком цього є субсидування НАК «Нафтогаз України» з Державного 
бюджету України на суму 25-30 млрд. грн./рік, що становить значний тягар для 
бюджету нашої держави. Важливо, що врешті-решт у подальшому ці кошти 
сплачуються Росії за поставки природного газу, а не залишаються в Україні, що 
негативно впливає на платіжний баланс України. 

Пропозиція Біоенергетичної асоціації України щодо вирішення даної 
проблеми в економіці України: 

Ухвалити в законодавстві України зміни, що сприятимуть поступовому 
перерозподілу субсидій, які виділяються НАК «Нафтогаз України» на 
стимулювання виробництва теплової енергії з місцевих видів палива, в першу 
чергу, з біомаси (деревини, соломи та інших відходів сільського господарства, 
енергетичних культур). Для цього прийняти ряд законодавчих змін, які би надавали 
інвесторам в секторі ЖКГ компенсації за різницю між собівартістю теплової енергії 
з біомаси й тарифу, за яким теплова енергія продається населенню. Вважаємо, що 
держава має не субсидувати ціну на природний газ для підприємств ЖКГ і, 
таким чином, фактично стимулювати його споживання, а направити 
відповідні кошти на впровадження технологій, що призводять до заміщення 
газу. 

Очікувані результати ухвалення таких законодавчих змін: 
• Впровадження запропонованого механізму не передбачає додаткового 

фінансування з Державного бюджету України, а буде здійснюватись у 
межах коштів, що наразі виділяються на субсидування НАК «Нафтогаз 
України». Частина теплової енергії з природного газу буде заміщатись на 
енергію, вироблену з використанням біомаси. 

• Кошти за теплову енергію та енергоресурси залишаються всередині країни, 
що матиме позитивний вплив на платіжний баланс України; 
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• До 2020 року біомаса, як місцевий вид палива, може замінити приблизно 

3,5 млрд. м3/рік природного газу для виробництва теплової енергії в 
Україні, а до 2030 року – 7,5 млрд. м3/рік; 

• Інвестори в Україні готові уже сьогодні вкладати кошти в модернізацію 
газових котельних та переходити на використання місцевих видів палива; 

• Розвиток біопаливних проектів буде сприяти розвитку внутрішнього ринку 
та створенню нових робочих місць. Галузі економіки, які будуть задіяні: 
лісове господарство, аграрний сектор, виробники котельного обладнання, 
створення нової інфраструктури ринку, інженерні та сервісні послуги. 

Експерти БАУ готові взяти активну участь у розробці більш детальних 
пропозицій за даним напрямом. 

Просимо Вас розглянути пропозицію БАУ щодо стимулювання 
виробництва теплової енергії з біомаси в секторі ЖКГ та посприяти її 
практичній реалізації. Впровадження запропонованого механізму не 
передбачає додаткового фінансування з Державного бюджету України й, 
більш того, призведе до суттєвої економії державних коштів. 

 
Додаток: 

Аналітична записка БАУ № 6 «Перспективи виробництва теплової енергії з біомаси 
в Україні» (також доступна за посиланням http://uabio.org/activity/uabio-
analytics/785-uabio-position-paper-6).  

 
 
 
З повагою, 
Голова Правління 
Біоенергетичної асоціації України        Гелетуха Г.Г. 
 
Виконавець: Гелетуха Г.Г. 332-91-40, geletukha@uabio.org 
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