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Щодо необхідності ухвалення
нових редакцій Постанов КМУ №453 та №293

Вельмишановний Арсенію Петровичу!
Біоенергетична асоціація України (БАУ), як галузева організація,
звертається до Вас зі стурбованістю негативною ситуацією, що склалася
внаслідок відхилення Кабінетом міністрів України нових редакцій
Постанов №293 та №453, які містять зміни вкрай необхідні для розвитку
сектору теплогенерації з використанням місцевих відновлюваних видів
палива.
Основна ідея постанови КМ № 293 – перенаправити кошти, які виділяє
Держбюджет на здешевлення імпортного газу для ЖКГ, на підтримку
місцевих видів альтернативного палива. Таким чином, створити умови для
економії золотовалютних резервів Державного бюджету України, що не
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витрачалися б на закупівлю природного газу у держави-агресора. Додатково,
очікується економія бюджетних коштів, оскільки виробництво 1 Гкал теплової
енергії з біопалив у більшості випадків дешевше, ніж з імпортного газу.
Обидві вищезазначені постанови КМУ створюють умови для економічно
доцільного заміщення природного газу в сфері теплопостачання:
Постанова № 293 врегульовує теплопостачання для потреб населення в ЖКГ,
Постанова № 453 – для потреб бюджетної сфери. Державний бюджет України
на 2015 рік вже передбачає 500 млн. грн. для компенсації різниці тарифів на
виробництво теплової енергії для потреб населення теплогенеруючих
установках з використанням альтернативних видів палива (Постанова КМУ
№ 293).
Необхідність ухвалення нових редакцій Постанов КМУ № 453 та № 293
виникла ще минулого року. Відповідні зміни до них були розроблені,
обговорені та погоджені з Держенергоефективності, Мінрегіонбудом,
НКРЕКП, іншими гравцями ринку в період з грудня 2014 р. по липень 2015 р.
Проте, за результатами розгляду нових редакції Постанов КМУ №293 та
№ 453 на засіданні КМУ 22 липня 2015 року вони так і не були 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 вже не встигнуть
цього зробити.
Це негативним чином вплине на торгівельний баланс України (внаслідок
необхідності імпортувати природний газ), а також на виконання Україною
зобов’язань в рамках Енергетичного співтовариства щодо цілі 11% частки
відновлюваної енергії в паливно-енергетичному балансі України до 2020 року.
Несхвалення нових редакцій Постанов № 293 та 453 продовжує існуючу
ситуацію, коли Україна значно (в 2-3 рази) субсидує імпортний товар
(природний газ), і тим самим штучно знижує конкурентоздатність місцевих
альтернативних видів палива. Природному газу, таким чином, надані
величезні неринкові преференції, у порівнянні з місцевими паливами, що
експерти БАУ вважають вкрай неправильною державною політикою.
Вважаємо за необхідне повторно розглянути та ухвалити нові редакції
Постанов КМУ № 293 та №453, що, в свою чергу, дозволить вийти на рівень
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заміщення природного газу біомасою в ЖКГ та бюджетній сфері понад
3,3 млрд. м3/рік до 2020 р. (заміщення на 30% від рівня споживання в цих
секторах у 2014 р.).
З огляду на вищевикладене, просимо Вас, шановний Арсенію
Петровичу, повторно розглянути на засіданні КМУ та ухвалити нові
редакції Постанов КМУ № 293 та № 453.

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

Ми робимо енергію зеленою!

