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№ 182 від 03.02. 2015 р. 

 
Вельмишановний Арсенію Петровичу! 

 
Біоенергетична асоціація України (БАУ), як галузева організація в 

сфері відновлювальних джерел енергії, принагідно висловлює Вам свою 
повагу та звертається з проханням термінового вирішення проблемної 
ситуації, що склалася через рішення Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
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(НКРЕКП або Комісія) від 31 січня 2015 року щодо зниження рівня 
«зелених» тарифів, що діють згідно Закону України «Про 
електроенергетику». 

Згідно відповідного рішення НКРЕКП передбачається наступне 
зниження рівня «зелених» тарифів:  

- Для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з 
енергії сонячного випромінювання наземними об'єктами, введеними в 
експлуатацію до 31.03.2013 включно, – на 20%; 

- Для суб'єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з 
усіх інших альтернативних джерел енергії об'єктами, введеними в 
експлуатацію до 31.03.2013 включно, – на 10%. 

 
Таке рішення НКРЕКП діє протягом періоду введення надзвичайного 

стану в енергетиці відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 14.01.2015 № 36-р «Про прийняття тимчасових надзвичайних заходів на 
ринку електричної енергії» та листа Міністерства енергетики та вугільної 
промисловості України від 31.01.2015 № 01/13-0216. 

Біоенергетична асоціація України вважає, що таке кулуарно прийняте 
рішення НКРЕКП демонструє негативне ставлення Комісії до розвитку 
відновлюваної енергетики в Україні, порушує чинне законодавство України в 
галузі відновлюваної енергетики та загрожує невиконанням Україною 
зобов’язань в рамках Енергетичного співтовариства. Варто зазначити, що 
професійні асоціації, що працюють в галузі відновлюваної енергетики, 
неодноразово повідомляли членів НКРЕКП як письмово, так і усно під час 
планових засідань НКРЕКП про небезпеку відповідного рішення. 

Експерти Асоціації переконані, що впровадження в дію 
вищезазначеного рішення НКРЕКП матиме наступні негативні наслідки: 

- Неможливість реалізації «Національного плану дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року», затвердженого Кабінетом Міністрів 
України від 1.10.2014 р. Мета цього документу досягти 11% валового 
кінцевого споживання енергії з відновлюваних джерел до 2020 року; 

  - Зупинку інвестицій в сектор відновлюваної енергетики; 
- Ініціювання судових позовів з боку компаній, які виробляють 

електроенергію з відновлюваних джерел на чинних енергетичних об’єктах в 
Україні. Ми не виключаємо, що деякими з учасників ринку відновлювальної 
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енергетики України 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.   

 
Варто відмітити, що сьогодні виробництво електроенергії з 

відновлюваних джерел (крім, великої гідроенергетики) становить трохи 
більше 1% в енергобалансі країни, відповідно, запропоноване НКРЕКП 
зниження рівня «зелених» тарифів не призведе до суттєвої економії 
бюджетних коштів. 

Наразі з одного боку, Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості постійно повідомляє про брак вугілля на ТЕС та про 
необхідність закупівлі електроенергії в Росії. А з іншого – НКРЕКП 
перешкоджає розвитку сектору виробництва електроенергії з місцевих 
відновлюваних джерел в Україні. Ситуація, що склалася, суперечить 
державним інтересам та, фактично, є абсурдною. 

Таким рішенням НКРЕКП не тільки значно уповільнює розвиток (чи 
навіть знищує) сектор відновлюваної енергетики в Україні, але й підриває 
довіру з боку міжнародних фінансових інституцій, демонструючи відсутність 
відповідальності за взяті раніше зобов’язання.  

 
Зважаючи на вищевикладене, БАУ просить Вас запобігти зниженню 

розміру «зеленого» тарифу суб’єктам альтернативної енергетики, 
запровадженому НКРЕКП. 
 
З повагою, 
 

Голова Правління  

Біоенергетичної асоціації України             Гелетуха Г.Г. 
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