
 

 

 

 
Прем’єр-міністру України, 

ЯЦЕНЮКУ А.П. 
Копія:  

 
Віце-прем'єр-міністру України - 

Міністру регіонального розвитку, 
будівництва та житлово-

комунального господарства                 
Г.Г. ЗУБКУ 

 
В.о. Голови Національної комісії, 

що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики 

та комунальних послуг 
Д.В. ВОВКУ 

 
Голові Державного агентства з 

енергоефективності та 
енергозбереження України  

С.Д. САВЧУКУ  
 

№ 190 від 27.04.2015 р. 
 
Щодо підтримки нових редакцій Постанов КМУ №453 та №293 
 
 

Вельмишановний Арсенію Петровичу! 
 
Біоенергетична асоціація України (БАУ), як галузева організація, 

звертається до Вас зі стурбованістю щодо надто повільного, на нашу думку, 
ухвалення нових редакцій Постанов КМУ №293 та 453, що включають зміни 
вкрай необхідні для розвитку сектору теплогенерації з використанням 
місцевих відновлюваних видів палива. 

Обидві вищезазначені постанови КМУ створюють умови для 
економічно доцільного заміщення природного газу в сфері теплопостачання 
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шляхом компенсації різниці в тарифах на виробництво теплової енергії з 
будь-яких інших альтернативних джерел енергії, крім природного газу, та 
середньозваженим тарифом на виробництво теплової енергії з використанням 
природного газу: Постанова № 293 – теплопостачання для потреб населення 
та в сфері ЖКГ, Постанова № 453 – для бюджетної сфери. Так, Державний 
бюджет України на 2015 рік передбачає 500 млн. грн. для компенсації в 
різниці тарифів на виробництво теплової енергії для потреб населення на 
будь-яких теплогенеруючих установках з використанням будь-яких 
альтернативних природного газу видів палива, тобто для виконання 
положень Постанови КМУ № 293.  

Необхідність ухвалення нових редакцій Постанов КМУ № 453 «Про 
стимулювання заміщення природного газу під час виробництва теплової 
енергії для установ та організацій, що фінансуються з державного і 
місцевих бюджетів» та № 293 «Про стимулювання заміщення природного 
газу у сфері теплопостачання» виникла ще минулого року й перші редакції 
таких постанов з’явилися ще в грудні 2014 року. В січні 2015 року на 
відкритому засідання БАУ дані постанови та зміни до них були детально 
обговорені з усіма гравцями ринку, включаючи представників 
Держенергоефективності, Мінрегіонбуду, НКРЕКП, Державного агентства 
лісових ресурсів, НАК «Нафтогаз України» тощо. 

За результатами обговорення в тексти постанов були внесені зміни, які 
Асоціація повністю підтримує.  Проте, з лютого і до теперішнього часу нові 
редакції Постанов КМУ №293 та №453 так і не ухвалені. Така ситуація 
призводить до того, що інвестори, які могли б побудувати котельні на 
альтернативних видах палива для заміщення природного газу в бюджетній 
сфері та ЖКГ, до початку наступного опалювального сезону не встигнуть 
цього зробити, у зв’язку з невиправданою затримкою в ухваленні цих 
постанов. 

Вважаємо, що ухвалення нових редакцій дозволить запрацювати 
Постановам КМУ № 293 та №453 в повній мірі, що, в свою чергу, дозволить 
вийти на рівень заміщення природного газу біомасою в ЖКГ та бюджетній 
сфері понад 3,1 млрд. м3/рік до 2020 р. (заміщення на 30% від рівня 
споживання в цих секторах у 2014 р.). 
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Додатково варто відмітити проблемну ситуацію, спричинену тим, що 

Національна комісія з державного регулювання у сферах енергетики та 
комунальних послуг (НКРЕКП) несистемно та із запізненням проводить 
перегляд рівня середньозваженого тарифу на виробництво теплової 
енергії для компаній, які використовують альтернативні джерела 
енергії. 

Середньозважений тариф на виробництво теплової енергії з 
альтернативних джерел для компаній, що отримали ліцензію на її 
виробництво протягом попередніх років, не переглядається вже тривалий 
час, незважаючи на положення Постанов КМУ № 453, підвищення тарифу на 
природний газ для теплокомуненерго та населення, значну девальвацію 
національної валюти. 

В той же час, згідно вищезазначеної Постанови КМУ № 453, тариф на 
виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії має 
встановлюватись відповідно до рівня середньозваженого тарифу на 
виробництво теплової енергії для потреб бюджетних організацій та інших 
споживачів з використанням природного газу (а такий тариф переглядається 
регулярно відповідно до тарифів на природний газ). Відсутність перегляду 
рівня середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії для 
компаній, які використовують альтернативні джерела енергії їх в нерівні 
умови у порівнянні з тими, що використовують природний газ. 

Внаслідок того, що тарифи на виробництво теплової енергії з 
альтернативних джерел, залишаючись на попередньому рівні, не 
відповідають реальній вартості виробництва такої теплової енергії, 
реалізовані проекти стають збитковими, ставлячи під загрозу виробничі 
плани інвесторів та можливість дотримання ними кредитних 
зобов’язань. Ситуація, що склалася, не тільки значно уповільнює розвиток 
сектору теплогенерації з місцевих альтернативних видів палив в Україні, але 
й підриває довіру з боку місцевих та міжнародних інвесторів. 

Це негативним чином впливає на виконання Україною зобов’язань в 
рамках Енергетичного співтовариства, сповільнює розвиток сектору 
відновлюваної енергетики в Україні та порушує чинне законодавство в галузі 
відновлюваної енергетики. Створюються додаткові бар’єри для заміщення 
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природного газу в сфері теплопостачання в Україні, що на даний час майже 
повністю залежить від російського природного газу.   

 
З огляду на вищевикладене, просимо Вас, шановний Арсенію 

Петровичу, сприяти винесенню на розгляд Урядового комітету та 
якомога швидшому ухваленню на засіданні Уряду нових редакцій 
Постанов  КМУ№ 293 та 453, а також просимо Вас сприяти 
системному перегляду НКРЕКП середньозважених тарифів на 
виробництво теплової енергії з альтернативних джерел (протягом 1 
місяця з моменту зміни граничної ціни на природний газ). 

 
 
 
 
 
 
З повагою, 
 
Голова Правління  
Біоенергетичної асоціації України             Гелетуха Г.Г. 
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