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Першому заступнику
Голови Державного агентства лісових ресурсів
Юшкевич Х. В.
Міністру аграрної політики та
продовольства України
Кутовому Т. В.
Заступнику Міністра економічного розвитку
і торгівлі України
Микольській Н. Я.
Голові Державного агентства з
енергоефективності та енергозбереження
Савчуку С. Д.
Щодо питань реалізації лісоматеріалів
необроблених
Шановна Христино Василівно!
Біоенергетична асоціація України (далі – БАУ), як галузева організація, що
здійснює представництво та захист інтересів виробників теплової та електричної
енергії з біомаси, висловлює Вам свою повагу та звертається щодо наступного.
За результатами засідання робочої групи з питань удосконалення Положення
про реалізацію лісоматеріалів необроблених, що відбулася 23 травня 2016 року, на
сайті Державного агентства лісових ресурсів було оприлюднено проект Постанови
Кабінету Міністрів України «Про затвердження Положення про реалізацію
лісоматеріалів необроблених» (далі – проект Положення). У зв’язку з тим, що норми
проекту Положення зачіпають інтереси виробників теплової та електричної енергії з
бімаси (зокрема, деревного біопалива), просимо врахувати наступні пропозиції БАУ
щодо його змісту.
Відповідно до п. 1.1 проекту Положення, воно регулює реалізацію усіх
лісоматеріалів необроблених, заготовлених постійними лісокористувачами, за
винятком дров, а також інших лісоматеріалів необроблених, які використовуються
для визначених цілей, у порядку проведення спеціалізованих та загальних аукціонних
торгів.
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На нашу думку, до переліку лісоматеріалів, що реалізовуються на загальних
аукціонних торгах для резидентів України, необхідно включити дрова, за
виключенням дров, що реалізуються згідно з поданими заявами для фізичних осіб.
Це виключить можливість для постійних лісокористувачів реалізовувати інші
лісоматеріали під виглядом дров, в тому числі за межі митної території України. У
зв’язку з цим, просимо передбачити у проекті Положення норму про те, що дрова, за
виключенням дров, що реалізуються згідно з поданими заявами для фізичних осіб,
повинні реалізовуватися через аукціонні торги, зокрема через загальні аукціонні
торги для резидентів України, без включення їх до спеціалізованих аукціонних торгів.
Крім того, відповідно до Національного плану дій з відновлюваної енергетики
на період до 2020 року, що затверджений Розпорядженням КМУ від 1 жовтня 2014
року, урядом передбачено нарощування частки відновлюваних джерел енергії до 2020
року, зокрема, збільшення майже у 3,5 рази частки виробництва теплової енергії з
твердої біомаси з 1433 тис. т н. е. у 2009 році до 4850 тис. т н. е. у 2020 році, а також
збільшення частки виробництва електричної енергії з твердої біомаси з 28 MВте у
2014 році до 660 MВте у 2020 році. Зазначений ріст часток виробництва теплової та
електричної енергії з твердої біомаси в значній мірі буде забезпечений шляхом
використання деревного біопалива та дров. Тому, на нашу думку, виробники теплової
та електричної енергії з біомаси повинні бути включені до переліку суб’єктів
господарювання, які можуть брати участь в загальних аукціонних торгах для
резидентів України.
Однак, відповідно до абзацу 5 пункту 1.2 проекту Положення, загальні
аукціонні торги для резидентів України – це аукціонні торги, участь у яких
приймають суб’єкти господарювання – резиденти України, котрі займаються
переробкою деревини та виробництвом деревного біопалива. Отже, виробники
теплової та електричної енергії з деревного біопалива та дров не включені до переліку
суб’єктів господарювання, які можуть брати участь в цих торгах.
У зв’язку з цим, вважаємо за вкрай необхідне включити їх до переліку суб’єктів
господарювання – резидентів України, які можуть брати участь у загальних
аукціонних торгах для резидентів України, а абзац 5 пункту 1.2 Положення викласти
у наступній редакції: «загальні аукціонні торги для резидентів України – аукціонні
торги, участь у яких приймають суб’єкти господарювання – резиденти України,
котрі займаються переробкою деревини, виробництвом деревного біопалива, а
також виробництвом теплової та електричної енергії з деревного біопалива та
дров».
При цьому, під деревним біопаливом у Положенні слід розуміти «вироби з
деревини, у вигляді гранул (пелет), брикетів або тріски, які використовуються в
енергетичних цілях».
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Вважаємо, що запропоновані зміни до проекту Положення сприятимуть
створенню прозорих умов для реалізації лісоматеріалів необроблених та дров, а
включення виробників теплової та електричної енергії з деревного біопалива та дров
до переліку суб’єктів загальних аукціонних торгів для резидентів України призведе
до спрощення закупівлі деревного біопалива та дров для виробництва теплової та
електричної енергії та сприятиме виконанню планів уряду з розвитку відновлюваних
джерел енергії в Україні.
З повагою,
Голова Правління
Біоенергетичної асоціації України

Гелетуха Г. Г.

Додаток: Порівняльна таблиця проекту Положення з урахуванням пропозицій БАУ.
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Додаток до листа БАУ № _276_ від 31.05.2016 року
Порівняльна таблиця проекту Положення про реалізацію лісоматеріалів
необроблених
Редакція проекту Положення, що розміщена на
сайті Державного агентства лісових ресурсів
1.1. Це Положення регулює реалізацію усіх
лісоматеріалів необроблених, заготовлених
постійними лісокористувачами, за винятком:
а) дров;
б)
лісоматеріалів
необроблених,
які
використовуються для розвитку матеріальнотехнічної бази (будівництво, ремонт тощо)
постійних лісокористувачів;
в)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення потреб національної безпеки та
оборони, подолання наслідків надзвичайних
ситуацій, стихійних лих;
г) лісоматеріалів необроблених, використання
яких передбачено колективними договорами;
ґ)
лісоматеріалів
необроблених
для
індивідуального ремонту та будівництва згідно
з поданими заявами (для фізичних осіб);
д)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення
потреб
соціальної
сфери
(бюджетних
установ,
утримання
яких
здійснюється за рахунок бюджетних коштів);
е) лісоматеріалів необроблених, реалізація яких
здійснюється відповідно до Законів України
«Про здійснення державних закупівель» та
«Про публічні закупівлі»;
є)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення потреб власних виробничих
деревообробних
підрозділів
постійних
лісокористувачів згідно виробничо-фінансових
планів в межах перехідного періоду.
Відсутній

Редакція проекту Положення, з урахуванням
пропозицій БАУ
1.1. Це Положення регулює реалізацію усіх
лісоматеріалів необроблених, заготовлених
постійними лісокористувачами, за винятком:
а) виключити;
б)
лісоматеріалів
необроблених,
які
використовуються для розвитку матеріальнотехнічної бази (будівництво, ремонт тощо)
постійних лісокористувачів;
в)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення потреб національної безпеки та
оборони, подолання наслідків надзвичайних
ситуацій, стихійних лих;
г) лісоматеріалів необроблених, використання
яких передбачено колективними договорами;
ґ)
лісоматеріалів
необроблених
для
індивідуального ремонту та будівництва згідно
з поданими заявами (для фізичних осіб);
д)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення
потреб
соціальної
сфери
(бюджетних
установ,
утримання
яких
здійснюється за рахунок бюджетних коштів);
е) лісоматеріалів необроблених, реалізація яких
здійснюється відповідно до Законів України
«Про здійснення державних закупівель» та
«Про публічні закупівлі»;
є)
лісоматеріалів
необроблених
для
забезпечення потреб власних виробничих
деревообробних
підрозділів
постійних
лісокористувачів згідно виробничо-фінансових
планів в межах перехідного періоду.
Реалізація дров, за винятком тих, що
реалізуються згідно з поданими заявами для
фізичних осіб, здійснюється лише на
загальних аукціонних торгах для резидентів
України.
1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у 1.2. У цьому Положенні терміни вживаються у
такому значенні:
такому значенні:
<….>
<….>
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загальні аукціонні торги для резидентів
України – аукціонні торги, участь у яких
приймають суб’єкти господарювання –
резиденти
України,
котрі
займаються
переробкою деревини та виробництвом
деревного біопалива;
<….>
1.5. Загальні аукціонні торги для резидентів
України проводяться щоквартально у дві
торгові сесії.
До участі у першій торговій сесії допускаються
покупці, виробничі потужності яких розміщені
на території відповідної області.

На першу торгову сесію загальних аукціонних
торгів для резидентів України продавці
виставляють п’ятдесят відсотків обсягу
лісоматеріалів необроблених, передбачених до
заготівлі протягом відповідного кварталу без
урахування обсягу, який був виставлений на
спеціалізовані аукціонні торги, але з
урахуванням
нереалізованого
обсягу
лісоматеріалів
необроблених
на
спеціалізованих
аукціонних
торгах
відповідного кварталу.
До участі у другій торговій сесії допускаються
усі суб’єкти господарювання, які мають
деревообробне виробництво та виробництво
деревного біопалива.
На другу торгову сесію загальних аукціонних
торгів для резидентів України продавці
виставляють
решту
лісоматеріалів
необроблених, передбачених до заготівлі
протягом відповідного кварталу з урахуванням
нереалізованого
обсягу
лісоматеріалів
необроблених на першій торговій сесії.

загальні аукціонні торги для резидентів
України – аукціонні торги, участь у яких
приймають суб’єкти господарювання –
резиденти
України,
котрі
займаються
переробкою
деревини,
виробництвом
деревного біопалива, а також виробництвом
теплової та електричної енергії з деревного
біопалива та дров»;
<….>
1.5. Загальні аукціонні торги для резидентів
України проводяться щоквартально у дві
торгові сесії.
До участі у першій торговій сесії допускаються
суб’єкти господарювання, які мають
деревообробне виробництво, виробництво
деревного
біопалива
чи
здійснюють
виробництво теплової та електричної енергії
з деревного біопалива та дров, виробничі
потужності яких розміщені на території
відповідної області.
На першу торгову сесію загальних аукціонних
торгів для резидентів України продавці
виставляють п’ятдесят відсотків обсягу
лісоматеріалів необроблених, передбачених до
заготівлі протягом відповідного кварталу без
урахування обсягу, який був виставлений на
спеціалізовані аукціонні торги, але з
урахуванням
нереалізованого
обсягу
лісоматеріалів
необроблених
на
спеціалізованих
аукціонних
торгах
відповідного кварталу.
До участі у другій торговій сесії допускаються
усі суб’єкти господарювання, які мають
деревообробне виробництво, виробництво
деревного біопалива, виробництво теплової
та електричної енергії з деревного біопалива
та дров.
На другу торгову сесію загальних аукціонних
торгів для резидентів України продавці
виставляють
решту
лісоматеріалів
необроблених, передбачених до заготівлі
протягом відповідного кварталу з урахуванням
нереалізованого
обсягу
лісоматеріалів
необроблених на першій торговій сесії.
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