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№ 215 від 27.11.2015 р.

Вельмишановний Юрію Віталійовичу!
Біоенергетична асоціація України (БАУ) - галузева організація в сфері
біоенергетики, до складу якої входять 15 провідних компаній, що працюють у сфері
теплової енергії з біомаси і формують більше 50% ринку теплової енергії з ВДЕ у
бюджетній сфері. За останні роки компаніями – членами БАУ встановлено понад
150 МВт теплової потужності котлів на біопаливах в Україні.
Звертаємось до Вас із проханням сприяти підтримці ринкових і рівних правил
гри для всіх, без корупції та преференцій.
У всьому світі відновлювана енергетика є однією з пріоритетних напрямків
економіки, куди направляються інвестиції і де створюються нові високотехнологічні
виробництва та робочі місця.
У 2014 році Уряд України прийняв ряд нормативно-правових актів щодо
стимулювання біоенергетики та заміщення природного газу. Це призвело до
встановлення понад 300 МВт потужності котлів на біомасі у бюджетній сфері.
Проте, вимушені констатувати, що починаючи з 2015 року, сектор біоенергетики
ввійшов у стагнацію та спостерігаються первинні ознаки його падіння.
Це відбувається внаслідок відмови Національної комісії, що здійснює державне
регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), створювати
рівні умови для всіх виробників теплової енергії. Так підприємства, що працюють
на природному газі, сьогодні мають значно вищий (на 25-40%) тариф, ніж
виробники теплової енергії з відновлюваних джерел енергії. Це, відповідно,
стимулює використання високовартісного імпортованого енергоресурсу та є
бар’єром до його заміщення біопаливами.
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Вважаємо, що така тарифна політика може зірвати виконання Національного
плану дій з відновлюваної енергетики до 2020 року, який передбачає підвищення
частки відновлюваних джерел до 11% (сьогодні – близько 4,5%).
Згідно експертних розрахунків БАУ, сектор ВДЕ здатний замістити близько 7,2
млрд м3/рік природного газу до 2020 року, що, в свою чергу, призведе до
покращення торгівельного балансу країни, створення нових робочих місць,
мультиплікаційного ефекту від розвитку малого та середнього бізнесу та оживлення
місцевої економіки.
З метою реалізації Національного плану дій з розвитку ВДЕ, вважаємо нагально
необхідними наступні заходи:
1. Створення недискримінаційних умов для виробництва теплової енергії з
ВДЕ для бюджетних організацій. Згідно Постанови Кабінету Міністрів України
(КМУ) № 453 від 10 вересня 2014 р., тариф для виробників теплової енергії з ВДЕ
встановлюється на рівні середньозваженого тарифу на виробництво теплової енергії
з природного газу для бюджетних споживачів. Проте, відповідний
середньозважений тариф не переглядався НКРЕКП з грудня 2014 року і суттєво
відстав від умов сьогодення.
2. Створення недискримінаційних умов для виробництва теплової енергії з
ВДЕ в ЖКГ для потреб населення. Сектор виробництва теплової енергії з ВДЕ в
ЖКГ для потреб населення заблокований. Заміщення газу біопаливами не
відбувається. Це пояснюється неринковою преференцією газу для ЖКГ
(субсидуванням ціни) в порівнянні з ринковою ціною природного газу та з
альтернативними місцевими паливами.
На врегулювання цих питань були спрямовані зміни до постанови КМУ № 293,
що так і не були затверджені Кабінетом Міністрів України у липні 2015 року.
Основною ідеєю постанови КМУ № 293 є переспрямування грошей, що
виділяються з державного бюджету на здешевлення імпортованого газу для ЖКГ, на
підтримку місцевих видів біопалива.
3. Створення конкурентного ринку теплової енергії. Передумовами для його
створення є:
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- 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;
- прозорі тендери на постачання теплової енергії в теплову мережу. До мережі
гарантовано повинен підключатися виробник з найнижчою ціною.
За умови виконання вищевказаних заходів в Україні можливо досягти:
- заміщення близько 7,2 млрд м3/рік природного газу до 2020 року;
- створення 25 тис. робочих місць;
- скорочення витрат на придбання імпортованого природного газу на 1 млрд.
доларів/рік;
- значного збільшення сплати податків новоствореними підприємствами
суміжних секторів у місцеві та державний бюджет України;
- створення конкурентного ринку тепла, що призведе до здешевлення тарифів
для кінцевих споживачів.
З огляду на вищевикладене, просимо Вас про сприяння підтримці
інституційних реформ в економіці України щодо стимулювання розвитку ВДЕ
та заміщення природного газу біопаливами в ЖКГ.

З повагою,
Голова Правління
Біоенергетичної Асоціації України

Г.Г. Гелетуха

Виконавець: Сидорчук О.В., тел. 044 223 55 04, sydorchuk@uabio.org
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