
 

 

 

 
03067, Україна, Київ-67, а/с 66, Тел./ факс:  +380 044 456 94 62, info@uabio.org, www.uabio.org 

Ми робимо енергію зеленою! 
 

Голові Верховної Ради України 

Парубію А.В. 

 

Прем’єр-міністру України 

Гройсману В.Б. 

 

В.о. Голови Комітету з питань  

паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки  

Верховної  Ради України 

Домбровському О.Г. 

 

Голові Державного агентства  

з енергоефективності та  

енергозбереження України  

Савчуку C.Д. 

 
№ 284 від 19.08.2016 р. 

Щодо підтримки ЗП №4334 від 30.03.2016 р. 

Вельмишановний Андрію Володимировичу! 

Біоенергетична асоціація України, як галузева організація у сфері 

відновлюваних джерел енергії, що опікується розвитком біоенергетики в Україні, 

висловлює Вам свою повагу і звертається із проханням підтримати проект Закону 

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

стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» 

№4334 від 30.03.2016 р., який дозволить зменшити споживання імпортного газу 

при виробництві теплової енергії за рахунок використання місцевих 

відновлюваних джерел. 

Попереду опалювальний сезон 2016/2017, але ЗП №4334, який було 

зареєстровано ще у березні 2016 р., і досі не розглянуто Верховною Радою. 

Законопроект було розроблено народними депутатами за участю провідних 

експертів Держенергоефективності та профільної Біоенергетичної асоціації 

України.  

Основними положеннями законопроекту є: 

- ліцензування органами місцевого самоврядування господарської діяльності з 

виробництва, транспортування та постачання теплової енергії, що виробляється з 

використанням альтернативних джерел; 
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- встановлення органами місцевого самоврядування тарифів на теплову 

енергію, що виробляється з відновлюваних джерел на рівні 90% від діючого тарифу 

на тепло з газу для бюджетних установ; 

- тариф для населення на теплову енергію, що виробляється з відновлюваних 

джерел встановлюється на рівні 90% від діючого тарифу на тепло з газу для потреб 

населення; 

- надання компенсації різниці в тарифах на теплову енергію, що виробляється 

з відновлюваних джерел для потреб населення та тарифу, що виробляється з 

альтернативних джерел для бюджетних установ, згідно Порядку затвердженого 

КМУ. 

Законопроект приведе до значного позитивного макроекономічного 

ефекту:  

Оплата тепла, що вироблено з 

імпортованого газу (нинішня 

практика) 

Оплата тепла, що вироблено з 

альтернативних джерел енергії 

(внаслідок прийняття ЗП 4334)  

Споживання ТКЕ 6,6 млрд м3 

імпортованого природного газу (в 

2015 р.)  

Можливість заміщення природного 

газу альтернативними джерелами в ТКЕ 

на 50% (протягом 3-5 років дії закону).  

Оплата цього імпортованого газу 

на рівні $1,3 млрд /рік (при ціні 

$200 дол/1000 м3) 

Покращення торгівельного балансу 

України на $650 млн/рік (протягом 3-5 

років дії закону). 

Сплачені гроші йдуть в країни-

імпортери газу (Росія, ЄС) і створюють 

робочі місця там.  

Створення до 25 тис. нових 

робочих місць, збільшення податкових 

надходжень до бюджетів різних рівнів. 

З огляду на вищевикладене, просимо Вас підтримати проект Закону 

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

стимулювання виробництва теплової енергії з альтернативних джерел енергії» 

№4334 від 30.03.2016 р. та сприяти його найшвидшому розгляду Верховною 

Радою України. 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

  

 

 

Гелетуха Г.Г. 

Виконавець: Трибой О.В., тел. 044 453 28 56, tryboi@uabio.org 
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