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№ 190 від 18.09.2015 р. 
 
 

Вельмишановний Геннадію Григоровичу! 

 
Біоенергетична асоціація України (БАУ), як галузева організація в сфері 

відновлюваних джерел енергії, висловлює Вам свою повагу та  щиру подяку за 

підтримку виробників енергії з альтернативних видів палива у прагненні зменшити 

енергетичну залежність України та зміцнити економіку країни. 

Звертаємось до Вас із проханням сприяти терміновому вирішенню проблемної 

ситуації, пов’язаної з пропозицією, що містить законопроект № 3047 від 07.09.2015 р. 

«Про внесення змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі 

повноважень на встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з 

виробництва тепла з альтернативних джерел енергії органам місцевого 

самоврядування, розроблений Мінрегіонбудом України. 

Вважаємо, що передача повноважень по затвердженню тарифів на тепло з 

альтернативних видів палива органам місцевого самоврядування може призвести до 

зупинення заміщення природного газу альтернативними паливами. При цьому існує 

висока ймовірність виникнення популізму на місцях і встановлення тарифу на тепло 

з альтернативних джерел енергії нижче рівня, прийнятного для інвесторів. Крім того, 

слід вказати про недостатність кваліфікованих кадрів для розрахунку тарифів на 

виробництво теплової енергії з альтернативних джерел енергії на місцях. 

Через конфлікт інтересів, коли органи місцевого самоврядування не зацікавлені 

у створенні конкуренції до їх комунальних теплогенеруючих підприємств, що 

працюють на газі, вважаємо малоймовірним встановлення органами місцевого 

самоврядування тарифів для приватних компаній, що виробляють тепло з 

альтернативних видів палива, на рівні тарифів свого комунального підприємства. 
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На нашу думку, передача повноважень з тарифоутворення органам місцевого 

самоврядування доцільна тільки за наявності конкурентного ринку теплової енергії 

України, створенню і розвитку якого сприятимуть: 

- можливість приватизації об’єктів комунальної власності; 

- розділення наявних теплокомуненерго мінімум на дві юридично-

незалежні компанії, одна з яких генеруватиме тепло, а друга – 

транспортуватиме його; 

- створення можливості заключення прямих угод з кінцевими 

споживачами тепла для всіх генеруючих компаній. 

Пропозиція законопроекту направлена виключно на передачу повноважень по 

затвердженню тарифів на тепло з альтернативних видів палива органам місцевого 

самоврядування і не сприяє дерегуляції та створення конкурентного ринку тепла в 

цілому. Їй має передувати повноцінна реформа житлово-комунального господарства. 

З огляду на вищевикладене, пропозиція щодо передачі повноважень на 

встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва тепла 

з альтернативних джерел енергії є передчасною. 

Біоенергетична Асоціація України виступає за: 

-  збереження нинішньої практики централізованого встановлення 

тарифів у НКРЕКП, в тому числі на підставі постанов Кабінету Міністрів     

№ 453 та 293; 

-  сприяння повноцінній реформі житлово-комунального 

господарства; 

- створення і розвиток конкурентного ринку тепла в Україні. 

Зважаючи на вищевикладене, просимо Вас сприяти зняттю з розгляду у 

Верховній Раді України законопроекту № 3047 від 07.09.2015 р. «Про внесення змін 

до Закону України «Про теплопостачання» щодо передачі повноважень на 

встановлення тарифів та ліцензування господарської діяльності з виробництва 

тепла з альтернативних джерел енергії. 

 
 
 
 
З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України    Гелетуха Г.Г. 


