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від 23 липня 2014р. 

 

Віце прем'єр Міністру України 

Пану Яценюку А.П. 

 

 

 01008, м . Київ, вул. Грушевського,12/2 

 

Шановний Арсенію Петровичу! 

В умовах економічної кризи, яка сталася внаслідок сучасних подій, розвиток 

альтернативного енергопостачання вкрай важливого для України, можуть забезпечити 

відновлювані джерела енергії та заходи з енергозбереження. Скасування будь-яких пільг, 

законодавчої підтримки в цій галузі поглибить кризисну ситуацію в Україні, погіршить 

інвестиційний клімат. А розвиток може створити не тільки альтернативу імпортним 

енергоносіям, а й надати можливість створення робочих місць, розвиток промислової 

галузі та скорочення екологічного впливу на навколишнє середовище від 

агропромислового комплексу. 

 Нещодавно Верховною Радою України було опубліковано законопроект за 

реєстраційним номером 4309а від 21.07.2014. «Про внесення змін до Податкового кодексу 

України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих 

положень)». 

Асоціація учасників ринку альтернативних видів палива та енергії України, Українська 

вітроенергетична асоціація та Біоенергетична асоціація України звертаються до Вас з 

проханням врахувати нашу позицію щодо зазначеного Проекту Закону. 

На нашу думку, ухвалення проекту Закону «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України та деяких інших законодавчих актів України (щодо удосконалення окремих 

положень)» № 4309а від 21.07.2014, ініційованого Кабінетом Міністрів України, матиме 

надзвичайно негативні наслідки як для учасників ринку альтернативних видів палива та 

енергії України, так і для галузі альтернативної енергетики України в цілому.    

У зазначеному проекті Закону Кабінет Міністрів пропонує скасувати пільгу зі сплати 

податку на прибуток для виробників електроенергії з відновлюваних джерел. Додатково, 

даним законопроектом передбачено встановлення акцизного податку на альтернативні 

види моторного палива в розмірі EUR 139/тонна.Скасування данної пільги суттєво 

загальмовує процес заміщення російського природного газу, постачання якого на сьогодні 

припинено. 

Вважаємо, що даний законопроект негативно вплине на виконання зобов’язань 

України в рамках Договору про заснування Енергетичного Співтовариства. У відповідності 

до цих зобов’язань, Україною було визначено мету щодо внеску відновлюваних джерел 

енергії (ВДЕ) до енергобалансу країни на рівні 11% у 2020 році (такі цілі також закріплено в 

Енергетичній стратегії України та проекті Національного плану з ВДЕ). Беручи до уваги  
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