
 

 

 
Віце-прем’єр-міністру України –                

Міністру регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

комунального господарства України 
В. Б. ГРОЙСМАНУ 

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

Міністру енергетики 
та вугільної промисловості України  

Ю.В. ПРОДАНУ 
01601, м. Київ, вул. Хрещатик, 30 

 
Копія:  

Голові Державного агентства з 
енергоефективності та 

енергозбереження України  
С.Д. САВЧУКУ  

01001 м. Київ пров. Музейний, 12, каб.508 
 
Копія:  

Голові Національної комісії, 
що здійснює державне регулювання  

у сферах енергетики 
та комунальних послуг 

В.В. ДЕМЧИШИНУ  
03680 м. Київ, вул. Смоленська, 19 

 
№ 170 від 21.11. 2014р. 

 
Вельмишановний Володимире Борисовичу! 

 
Біоенергетична асоціація України (БАУ), як галузева організація в 

сфері відновлювальних джерел енергії, принагідно висловлює Вам свою 
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повагу та звертається з проханням термінового вирішення проблемної 
ситуації, що склалася через дії Національної комісії, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, (НКРЕКП або 
Комісія) відносно встановлення «зеленого» тарифу для суб'єктів 
господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, на розрахункові місяці з вересня 2014 р.  

Учасники ринку відновлюваних джерел енергії неодноразово 
зверталися до керівництва НКРЕКП, але, на жаль, перерахунку «зеленого» 
тарифу згідно норм чинного законодавства не відбулось. 

Звертаємо Вашу увагу, що станом на 19.11.2014 р. відсутня постанова 
НКРЕКП про затвердження розміру «зеленого» тарифу суб’єктам 
господарювання, які виробляють електричну енергію з використанням 
альтернативних джерел енергії, на вересень, жовтень та листопад 2014 р. 

Хочемо наголосити, що згідно ст. 171 Закону України «Про 
електроенергетику» «зелений» тариф не може бути менший за фіксований 
мінімальний розмір «зеленого» тарифу, який на кожну дату встановлення 
роздрібних тарифів для споживачів перераховується у національну валюту за 
офіційним валютним курсом Національного банку України на таку дату. 
Порядок виконання вищезазначеного обов’язку НКРЕКП встановлено у 
пунктах 1.8.-1.10 «Порядку встановлення, перегляду та припинення дії 
«зеленого» тарифу для суб'єктів господарської діяльності», затвердженого 
Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у 
сфері енергетики 02.11.2012 р. № 1421.  

Таким чином, не переглядаючи кожного місяця розмір «зеленого» 
тарифу суб’єктам господарювання, які виробляють електричну енергію з 
використанням альтернативних джерел енергії, НКРЕКП грубо порушуються 
прямі норми Закону України «Про електроенергетику», а також частини 2 
статті 19 Конституції України, згідно якої органи державної влади та органи 
місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов'язані діяти лише на 
підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та 
законами України. Крім того, ці порушення дуже негативно впливають на 
інтереси інвесторів у частині закупівлі всієї електроенергії, виробленої на 
об'єктах електроенергетики, що використовують альтернативні джерела 
енергії, і не проданої за договорами безпосередньо споживачам або 
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енергопостачальним компаніям, за встановленим «зеленим» тарифом, а 
також щодо розрахунків за таку електроенергію у повному обсязі, у 
встановлені строки та грошовими коштами у порядку, встановленому 
законом, які гарантовані державою Україна у статті 171 Закону України «Про 
електроенергетику».  

БАУ висловлює занепокоєння щодо дій Комісії з даного питання. 
 
Будівництво об’єктів енергетики, які виробляють електричну енергію з 

відновлюваних джерел енергії, відбувалося виключно за кошти залучені 
інвесторами, більша частина яких становить кредитні кошти, запозичені в 
іноземній валюті у міжнародних фінансових інституціях, таких як 
Європейський банк реконструкції та розвитку, експортно-кредитні 
агентства Німеччини, королівства Данії та Польщі, а також міжнародні 
банки. Відтермінування перегляду розмірів «зелених» тарифів може 
призвести до нездатності компаній, що виробляють електричну енергію з 
відновлюваних джерел, повною мірою виконувати свої фінансові 
зобов’язання перед іноземними інвесторами та міжнародними фінансовими 
інституціями, що в свою чергу може призвести до замороження розвитку 
нових проектів у сфері відновлюваної енергетики, і найголовніше – до 
суттєвого погіршення і без того досить несприятливого інвестиційного 
клімату в даній галузі та Україні в цілому, а також унеможливлення 
надання позик міжнародними фінансовими інституціями. 

Згідно інформації, розміщеної на офіційному веб-сайті НКРЕКП 1 , в 
Україні станом на 1 листопада «зелений» тариф отримали наступні 
виробники електричної енергії з біомаси та біогазу:  

№ 
п/
п 

Назва об’єкта електроенергетики 

Вид 
альтернат-

тивного 
джерела 
енергії 

Повне найменування 
суб’єкта 

господарювання, що 
має у користуванні 

об’єкт 
електроенергетики 

Орієнтовна 
кількість е/е, 
що відпущена 

у період 
вересень 2014-
листопад 2014, 

МВт*год 

1 

ТЕПЛОВА ЕЛЕКТРОСТАНЦІЯ (І 
ЧЕРГА) 
(КИЇВСЬКА ОБЛ., ІВАНКІВСЬКИЙ 
Р-Н,  
СМТ ІВАНКІВ, ВУЛ. 

біопаливо  
(тріска 

деревини) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"БІОГАЗЕНЕРГО", 
БУТЕНКО ВІТАЛІЙ 

1 880 

1 http://www.nerc.gov.ua/?id=11992 
 

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


 

 

 
РОЗВАЖІВСЬКА, БУД. 192) МИКОЛАЙОВИЧ 

2 

ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧИЙ 
КОМПЛЕКС НА БІОМАСІ 
ПОТУЖНІСТЮ 5,0 МВт  
(М. МИКОЛАЇВ, ПР-Т ГЕРОЇВ 
СТАЛІНГРАДУ, БУД. 117-А) 

енергія біомаси                       
(відходи 

сільськогоспод
арської та 

лісової 
промисловості) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"АГРОПРОМИСЛОВА 
КОМПАНІЯ 
"ЄВГРОЙЛ", 
ОМЕЛЬЧУК 
ОЛЕКСАНДР 
АНДРІЙОВИЧ 

8 750 

3 

ПРОМИСЛОВА ТЕЦ ДЛЯ 
СПАЛЮВАННЯ ВІДХОДІВ 
ВИРОБНИЦТВА 
(СОНЯШНИКОВОГО 
ЛУШПИННЯ) ВСТАНОВЛЕНОЮ 
ПОТУЖНІСТЮ-38,69 ГКАЛ/ГОД, 
ТА ОБЄКТІВ ІЕЖЕНЕРНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
(М. КІРОВОГРАД, ВУЛ. 
УРОЖАЙНА, 30) 

енергія біомаси                       
(лушпиння 
соняшника) 

ПУБЛІЧНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"КІРОВОГРАДОЛІЯ",                                                              
КАТРИЧ ОЛЕГ 
ОЛЕКСАНДРОВИЧ 

3 200 

4 

ЕЛЕКТРИЧНА СТАНЦІЯ  
(М. ДОНЕЦЬК, ПЕТРОВСЬКИЙ Р-Н,  
ВУЛ. БОЙЦЕВА, БУД. 80) 

енергія біомаси                       
(лушпиння 
соняшника) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"КОМБІНАТ 
КАРГІЛЛ",                                                          
ІГНАТОВ ЄВГЕН 
В'ЯЧЕСЛАВОВИЧ 

н/д 

5 

СМІЛЯНСЬКА 
ТЕПЛОЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛЬ (І 
ЧЕРГА)  
(ЧЕРКАСЬКА ОБЛ., М. СМІЛА,  
ВУЛ. ЛЕНІНГРАДСЬКА, 41) 

енергія біомаси                          
(відходи 

деревини, 
подрібнена 
сировина 

рослинного 
походження) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ  
"СМІЛАЕНЕРГОПРО
МТРАНС",                                                          
КУЦЕНКО МИКОЛА 
ВОЛОДИМИРОВИЧ 

7 500 

6 

БІОГАЗОВА УСТАНОВКА 
(ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛ., 
КАЛУСЬКИЙ Р-Н, С. КОПАНКИ, 
ВУЛ. ЛІСОВА, БУД. 1 Г) 

біогаз      
(відходи від 
виробництва 

свинини - 
гноївка (інші 

дрібно 
подрібнені 
біовідходи 

рослинництва 
та 

тваринництва))                  

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ДАНОША", 
ЯКОБСЕН КРІСТІАН 
БРОКОП 

1 100 

7 

БІОГАЗОВА УСТАНОВКА 
(ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛ., 
ПЕТРИКІВСЬКИЙ Р-Н, С. 
ЄЛИЗАВЕТІВКА, ВУЛ. 
ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, БУД. 5) 

біогаз 
(отриманий з 

біомаси 
рослинного та 

тваринного 
походження, з 
переробкою 

ПРИВАТНЕ 
АКЦІОНЕРНЕ 
ТОВАРИСТВО 
"ОРІЛЬ-ЛІДЕР", 
МІЩЕНКО СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ 

н/д 
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органічної 

частини 
відходів)                     

8 

"ПІДГІРЦІ Л-31": 
ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 
(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА 
«GE JENBACHER GMBH & CO OG» 
(ІІ ЧЕРГА)          (КИЇВСЬКА ОБЛ., 
ОБУХІВСЬКИЙ Р-Н, 
ПІДГІРЦІВСЬКА С/РАДА) 

біогаз                        
(отриманий з 

органічної 
частини 
твердих 

побутових 
відходів (з 

полігонів ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ЛНК",                                                                            
БАННОВ 
ВОЛОДИМИР 
ЄВСТАФІЙОВИЧ 

650 

9 

"ПІДГІРЦІ Л-51": 
ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 
(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА 
«GE JENBACHER GMBH & CO OG»  
(КИЇВСЬКА ОБЛ., ОБУХІВСЬКИЙ Р-
Н, ПІДГІРЦІВСЬКА С/РАДА) 

650 

10 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 
(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА 
TEDOM CENTO 5XT180 
(КИЇВСЬКА ОБЛ., БРОВАРСЬКИЙ Р-
Н,  
С. РОЖІВКА) 

Н/Д 

11 

ГАЗОЕЛЕКТРОГЕНЕРАТОРНА 
(КОГЕНЕРАЦІЙНА) УСТАНОВКА  
«GE JENBACHER GMBH & CO 
OG» 
(КИЇВСЬКА ОБЛ., 
БОРИСПІЛЬСЬКИЙ Р-Н, 
ГЛИБОЦЬКА С/РАДА, КОМПЛЕКС 
БУДІВЕЛЬ ТА СПОРУД № 1) 

Н/Д 

12 

ГАЗОПОРШНЕВА 
КОГЕНЕРАЦІЙНА УСТАНОВКА 
TSU-200 BG (UMGS 200КГУ), ЯКА 
ПРАЦЮЄ НА БІОГАЗІ  
(ДОНЕЦЬКА ОБЛ., М. МАРІУПОЛЬ,  
ВУЛ. ЧЕРВОНОФЛОТСЬКА, 167) 

біогаз                        
(отриманий з 

органічної 
частини 
твердих 

побутових 
відходів (з 

полігонів ТПВ) 

ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
"ТІС ЕКО", 
КЛИМЕНКО ТЕТЯНА 
МИКОЛАЇВНА 

250 

  
БАУ висловлює позицію учасників ринку виробників електроенергії з 

біомаси та біогазу та вважає, що відсутність відповідних постанов НКРЕКП 
про встановлення «зеленого» тарифу з вересня по листопад 2014р., не 
відповідає принципам Директиви Європейського Парламенту та Ради 
2009/28/ЄС «Про сприяння використання енергії з відновлюваних джерел 
енергії та внесення змін до Директив 2001/77/ЄС та 2003/30/ЄС» від 
23.04.2009 р. та суперечать довгостроковим інтересам нашої держави з 
підвищення енергетичної безпеки та зниження газової залежності. Члени 
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БАУ та інші виробники електроенергії з біомаси та біогазу готові 
відстоювати порушені права у Секретаріаті Енергетичного 
Співтовариства та готуються до підготовки колективного звернення до 
вказаного вище органу, що може стати початком нової справи з питань 
порушення умов членства України в Європейському Енергетичному 
Співтоваристві.  

Після затвердження Кабінетом Міністрів України Національного плану 
дій з відновлюваної енергетики на період до 2020 року Європейське 
Енергетичне Співтовариство розглядає сьогодні можливість інвестицій в 
сектор відновлюваної енергетики України в обсязі біля 175 млрд. євро. Однак 
через непослідовність дій Уряду щодо виконання діючого законодавства 
існує значний ризик втрати будь-якої підтримки з боку європейських 
фінансових установ.  

Крім цього, ми не виключаємо, що деякими з учасників ринку 
відновлювальної енергетики Україні можуть бути подані позови до 
українських судів щодо порушень НКРЕКП, а також до міжнародних 
юрисдикційних органів до держави Україна щодо невиконання зобов’язань 
та гарантій перед іноземними інвесторами, для стягнення збитків, завданих 
цими порушеннями. Окрім впливу на інвестиційний клімат в Україні, 
позитивне рішення по зазначеним позовам приведе до суттєвих збитків для 
нашої Держави.   

Зважаючи на вищевикладене, БАУ просить Вас якомога швидше 
сприяти у вирішенні питання щодо перегляду НКРЕКП розміру «зеленого» 
тарифу суб’єктам альтернативної енергетики відповідно до діючого 
законодавства та затвердити розміри «зеленого» тарифу на період з вересня 
по листопад 2014 р. з урахуванням курсу Національного банку на день 
перегляду. 
 
З повагою, 
 

Голова Правління  

Біоенергетичної асоціації України             Гелетуха Г.Г. 

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