
ЗАТВЕРДЖЕНО 
розпорядженням Кабінету Міністрів України 

від ________ р. N_____ 
 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
заходів щодо поетапного заміщення природного газу іншими видами палива у 

промисловості, бюджетних та комерційних організаціях та у населення.  
 
 

1. Опрацювати питання внесення змін до законодавчих та нормативно-
правових актів щодо уточнення поняття “біомаса”, включивши в нього продукти 
сільського і лісового господарства та привівши його у відповідність до 
Європейської директиви 2009/28/EC.  

 
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мінагрополітики, 

Мінпромполітики, Міненерговугілля, Держенергоефективності 
 

Термін –  червень 2014 року 
 
 

2. Опрацювати та внести до КМУ проект акта щодо запровадження 
механізму покриття за рахунок бюджету України процентних ставок 
комерційних банків для кредитів, наданих під закупівлю енергозберігаючого 
обладнання, в тому числі біоенергетичного теплогенеруючого обладнання, що 
застосовує біопалива, включаючи паливні пелети, тріску. Передбачити 
відповідне фінансування з Держбюджету України у 2015-2017 рр.  

  
 
 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мінагрополітики, 
Мінпромполітики, Міненерговугілля, Держенергоефективності 

 
 

Термін - червень 2014 року 
 
 
3. Опрацювати питання щодо удосконалення механізму тарифоутворення, 

який має передбачати зменшення обсягу компенсації різниці у тарифах на 
теплову енергію, вироблену з природного газу, на користь збільшення такої 
компенсації на вартість теплової енергії, виробленої з альтернативних видів 
палива.  

Опрацювати питання внесення змін до законодавства, в якому виправити 
існуючий механізм надання компенсаціі (лише за спожитий імпортний газ) на 
погашення кредиторської заборгованості підприємств, що виробляють, 
транспортують та постачають теплову енергію населенню та розповсюдити його 
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на усі види палива, включаючи біопалива та пелети, як це передбачено 
статтею 20 Закону України «Про теплопостачання» № 2633-IV від 2 червня 2005 
року .   

 
 

 
Міненерговугілля, Національна комісія з регулювання в енергетиці,  

Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері комунальних послуг 

 
Термін – червень  2014 року  

 
 

4. Опрацювати та внести до КМУ проект акта щодо введення заборони на 
проектування та будівництво нових та реконструкцію існуючих котелень у 
бюджетній сфері та ЖКГ для роботи на природному газі у разі наявності в 
регіоні достатньої кількості біопалив та інших альтернативних місцевих видів 
палива.  

 
Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Національна комісія з 

регулювання в енергетиці,  Мінфін, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг 

 
Термін – червень  2014 року  

 
5. Опрацювати питання внесення змін до законодавчих та нормативно-

правових актів, які гарантуватимуть що при переведенні котелень, які  
забезпечують опалення і гаряче водопостачання об’єктів бюджетної сфери, з 
природного газу на біопалива в місцевих бюджетах будуть збережені протягом 5 
років видатки на забезпечення цих статей на рівні, що існував до заміщення газу 
біопаливами.  

 
Мінфін, Мінекономрозвитку, Міненерговугілля, Національна комісія з 

регулювання в енергетиці,  Мінрегіон, Національна комісія, що здійснює 
державне регулювання у сфері комунальних послуг 

 
Термін – червень  2014 року  

 
 
6. Опрацювати питання внесення змін до нормативно-правових актів, які 

забезпечать при розрахунку собівартості і тарифу на теплову енергію з біопалив 
врахування всіх необхідних складових, зокрема:  

- застосування механізму прискореної амортизації обладнання;  
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- врахування витрат на покриття банківського проценту на 
обслуговування кредиту в комерційному банку; 

- рівень рентабельності без цільової надбавки на рівні не менше 20%;  
- застосування цільової надбавки, що враховуватиме, в тому числі, 

витрати необхідні для реконструкції та ремонту теплових мереж.  
 

Національна комісія з регулювання в енергетиці,  Міненерговугілля, 
Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Мінфін, Національна комісія, що здійснює 

державне регулювання у сфері комунальних послуг 
 

Термін – червень  2014 року  
 

 
 

7.  Забезпечити популяризацію успішного досвіду суб’єктів 
господарювання з регіонів України щодо стимулювання виробництва і 
споживання біопалив, включаючи паливні пелети, тріску шляхом: 

проведення інформаційних кампаній через засоби масової інформації 
стосовно переваг впровадження енергоефективних технологій та пріоритетності 
відновлюваної енергетики, в першу чергу біоенергетики, яка заміщує імпортний 
газ; 

проведення семінарів і тренінгів для представників обласних 
держадміністрацій, заінтересованих органів виконавчої влади, бізнесових 
структур з питань впровадження механізмів стимулювання виробництва і 
споживання біопалив, включаючи паливні пелети, тріску. 

 
Держенергоефективності, Мінрегіон, Мінекономрозвитку, Рада міністрів 

Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські 
держадміністрації 

 
Термін – постійно 2014-2017 роки 

 
 

8. Подати до КМУ проект акта щодо стимулювання вирощування 
енергетичних культур в Україні, в т.ч. через механізми субсидування 
підприємств, що займаються їх вирощуванням, на 1 Га, а також через 
відшкодування відсоткових ставок при отриманні кредитів.  

Передбачити відповідне фінансування з Держбюджету України у 2015-
2017 рр.  

 
 
Мінагрополітики, Мінфін, Мінекономіки, Мінрегіон, Міненерговугілля 
 

Термін – липень 2014 року  
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9. Затвердити нову редакцію ДСТУ-Н для запобігання віднесення об’єктів 

біоенергетики, що працюють на біопаливі та пелетах, до 5-ї категорії складності.  
Мінрегіон, Мінекології, Міненерговугілля, Мінекономіки 

 
Термін – травень 2014 року  

 
10. Опрацювати питання спрощення передачі у концесію приватному 

інвестору котельних комунальної форми власності, в тому числі через механізми 
державно приватного партнерства. 

  
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мінагрополітики, 

Мінпромполітики, Міненерговугілля, Держенергоефективності 
  

Термін –  червень 2014 року 
 
11. Опрацювати питання внесення змін до законодавчих та нормативно-

правових актів щодо  суттєвого зниження чи повної відміни вимог до «місцевої 
складової» біоенергетичного обладнання, в тому числі ТЕС і ТЕЦ на біопаливі, 
біогазі та пелетах.  

 
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мінагрополітики, 

Мінпромполітики, Міненерговугілля, Держенергоефективності 
 

Термін –  липень 2014 року 
 

12. Опрацювати питання внесення змін до законодавчих та нормативно-
правових актів щодо приведення величини зеленого тарифу для ТЕС і ТЕЦ на 
біопаливі, пелетах та біогазі до величин, що гарантують інвесторам  внутрішню 
норму рентабельності проектів на рівні не менше 20%.   

 
Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, Мінагрополітики, 

Мінпромполітики, Міненерговугілля, Держенергоефективності 
 

Термін –  травень 2014 року 
 
 
 

13. Доопрацювати та затвердити проект «Національного плану дій з 
відновлюваної енергетики» в частині підвищення обсягів використання 
біопалив, в тому числі тріски, пелет та біогазу для виробництва теплової та 
електричної енергії.  

 
Держенергоефективності, Мінекономрозвитку, Мінфін, Мінрегіон, 

Мінагрополітики, Мінпромполітики, Міненерговугілля 
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Термін –  травень 2014 року 

 
14. Доопрацювати та внести до КМУ проект Порядку залучення кредитів  

під державні гарантії у 2014-2017 рр з метою реалізації проектів соціально-
економічного розвитку в житлово-комунальному господарстві України, які 
стимулюють скорочення споживання газу, визначивши в ньому пріоритетними 
проекти з генерації теплової та електричної енергії з біомаси та біогазу. 

 
Мінфін, Мінрегіон 

 
Термін – червень 2014 року 

 
 
15. Рекомендувати  Раді Міністрів АР Крим, місцевим адміністраціям 

надавати статус першочергових та пріоритетних інвестиційним проектам з 
виробництва тепла та електроенергії на альтернативних видах палива, в т.ч. з 
тріски, пелет. 

 
Раді Міністрів АР Крим, Облдержадміністраціям звітувати раз у 3 місяці 

до Мінпаливенерго, Мінрегіонбуд, Мінекономрозвитку та 
Держенергоефективності щодо впровадження проектів заміщення природного 
газу на інші види палива територіях областей та районів. 
  

Рада Міністрів АР Крим, Облдержадміністрації, Міненерговугілля, 
Національна комісія з регулювання в енергетиці,  Мінрегіон, 

Мінекономрозвитку, Мінфін, Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сфері комунальних послуг 

 
Термін – 2014-2015 року 

 


