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Вельмишановний Арсенію Петровичу! 
 
 

Біоенергетична асоціація України принагідно висловлює Вам свою повагу та 
звертається з проханням термінового вирішення проблемної ситуації, пов’язаної з 
низькими темпами заміщення та скорочення споживання природного газу в 
Україні.  

Вважаємо проекти по заміщенню та скорочення споживання природного газу 
пріоритетними для України, а сприяння їх впровадженню – пріоритетним 
завданням для Уряду. Проте, на практиці ми бачимо скорочення інтересу 
інвесторів до таких проектів. Така ситуація склалася внаслідок неринкових/ 
субсидованих цін на тепло з природного газу, що відпускається населенню в ЖКГ, 
внаслідок різкого збільшення вартості будівництва й палива, і відповідного 
відставання розміру тарифів на теплову енергію з альтернативних палив від 
реальної вартості її виробництва. Внаслідок цього відбувається різкий спад 
зацікавленості інвесторів до входження та розвитку бізнесу з будівництва котелень 
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на альтернативному паливі в Україні. В тому числі, ряд компаній вже заявив про 
згортання своїх інвестиційних програм у зв’язку із збитковістю та недостатністю 
стимулювання заміщення природного газу з боку держави. 

Така ситуація призводить до різкого зниження темпів заміщення природного 
газу в тепловій енергетиці та невиконання відповідних планів Уряду (в тому числі, 
Розпорядження КМ № 1014-р від 16.10.2014 «Про затвердження плану коротко- та 
середньострокових заходів щодо скорочення обсягу споживання природного газу 
на період до 2017 року»). 

Один з механізмів, який міг би позитивно вплинути на ситуацію, є 
розроблений Держенергоефективністю механізм разової премії теплогенеруючій 
компанії, що виробляє тепло «не з газу» для  потреб населення в ЖКГ та 
організацій бюджетної сфери. Цей механізм було розглянуто та підтримано 
Урядовим комітетом з питань регіонального розвитку (п. 9 Витягу з протоколу № 
13 засідання Урядового комітету з питань регіонального розвитку від 23.09.2014 
року).  

Держенергоефективності також було розроблено відповідний проект 
Постанови Кабінету Міністрів України № 1056 «Про внесення змін до постанов 
Кабінету Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р.». 
Така Постанова має ряд значних переваг як для Державного бюджету, так і для 
енергетичної галузі. В тому числі проект Постанови передбачає відмову від 
неефективних чинних механізмів прямого державного фінансування 
енергоефективності та альтернативної енергетики. Натомість, зважаючи на 
обмеженість бюджетних коштів,  пропонується інноваційний для України підхід 
залучення приватних інвестицій в заміщення споживання природного газу 
бюджетними установами та підприємствами теплокомуненерго. Перевагою 
запропонованого механізму є стимулювання інвестиції в цю сферу шляхом 
преміювання інвестора за фактичне скорочення (заміщення) споживання 
природного газу без втручання держави в господарську діяльність приватного 
інвестора. 

Важливою ознакою такого інструменту є забезпечення прозорості та 
подолання адміністративних бар’єрів чинного законодавства та високих 
корупційних ризиків шляхом значного спрощення процедур надання державної 
підтримки інвестицій в заміщення газу. 

Прийняття проекту Постанови дозволить реалізувати модель переходу від 
дотацій в газовий сектор до інвестицій в енергоефективність та альтернативну та 
відновлювальну енергетику, що є ключовим фактором забезпечення енергетичної 
незалежності та економічної  стабільності України. 
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Зважаючи на вищевикладене, Біоенергетична асоціація України 

просить Вас якомога швидше сприяти ухваленню проекту Постанови 
Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету 
Міністрів України від 1 березня 2010 р. № 243 і від 17 жовтня 2011 р. №1056». 

 
 

З повагою, 
 

Голова Правління  

Біоенергетичної асоціації України             Гелетуха Г.Г. 
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