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В.о. Голови комітету Верховної Ради України  

з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки 

Народному депутату України 

О.Г. ДОМБРОВСЬКОМУ 

 

Члену Комітету Верховної Ради України  

з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки 

Народному депутату України 

Ю.В. ЧИЖМАРЮ 

 

Секретарю Комітету Верховної Ради України  

з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки 

Народному депутату України 

В.М. ВОЙЦІЦЬКІЙ 

 

Голові підкомітету з питань електроенергетики  

та транспортування енергії Комітету Верховної Ради України 

 з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки 

Народному депутату України 

Л.Т. ПІДЛІСЕЦЬКОМУ 

 

Голові підкомітету з питань  

енергозбереження та енергоефективності  

Комітету Верховної Ради України з питань  

паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки 

Народному депутату України 

О.М. РЯБЧИНУ 
 

 

 

№ 271 від 26.02.2016 р. 

 

Вельмишановний Олександре Георгійовичу! 

 

Біоенергетична асоціація України, галузева організація в сфері 

альтернативних джерел енергії, висловлює Вам свою повагу та звертається до Вас 

із проханням сприяти внесенню змін у текст законопроекту «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо удосконалення механізму стимулювання 
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виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії (технічний)», 

зареєстрованого 10.11.2015 за № 3447, що є необхідною передумовою для розвитку 

сектору відновлюваної енергетики в Україні. 

Згідно положень статті 17-1 Закону України «Про електроенергетику» для 

суб'єктів господарювання та приватних домогосподарств, що виробляють 

електричну енергію з використанням альтернативних джерел енергії, «зелений» 

тариф встановлюється до 1 січня 2030 року. Законопроектом «Про ринок 

електричної енергії України», що розробляється Міністерством енергетики та 

вугільної промисловості України, буде передбачена втрата чинності Закону 

України «Про електроенергетику», а дія «зеленого» тарифу так само визначена до 

2030 року. 

Таким чином, протиріччя щодо строку дії «зеленого» тарифу між чинним 

законодавством та проектом Закону України «Про ринок електричної енергії 

України» відсутні. 

З метою уникнення додаткових ризиків та ускладнень по залученню 

фінансування для нових проектів у секторі відновлюваної енергетики в умовах 

реформування чинного законодавства пропонуємо доповнити поточну редакцію 

статті 15 Закону України «Про електроенергетику» відповідним положенням про 

те, що договір між Оптовим ринком електроенергії України та виробником 

електричної енергії з альтернативних джерел енергії укладається на весь строк дії 

«зеленого» тарифу, тобто до 2030 року, яке, відповідно, буде перенесене в проект 

Закону України «Про ринок електричної енергії України». 

Наразі на розгляді Верховної Ради України перебуває проект Закону України 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення механізму 

стимулювання виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії 

(технічний)», зареєстрований 10.11.2015 за № 3447, яким передбачається внесення 

змін до Закону України «Про електроенергетику». Вважаємо доцільним включити 

до його тексту вищезгадану технічну зміну. 

Звертаємо Вашу увагу, що дана пропозиція не протирічить а ні чинному 

законодавству, а ні положенням законодавчих ініціатив, що знаходяться на 

розгляді. 

Зважаючи на вищевикладене, вважаємо, що такий крок допоможе спростити 

процес залучення коштів, зокрема МФО та інституційних кредиторів, для реалізації 

нових проектів у секторі відновлюваної енергетики. 

 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

 

 

 

 

 

Гелетуха Г.Г. 

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