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№464 від «15» жовтня 2019 року   

 

Шановні колеги! 

 

Біоенергетична Асоціація України засвідчує Вам повагу та звертається щодо 

наступного. Планом робіт БАУ на 2019-2020 рр. передбачена підготовка пропозицій 

для нормативно-правового акту щодо надання державної підтримки та стимулювання 

вирощування енергетичних культур в Україні. Наразі експертами БАУ здійснюється 

аналіз міжнародного досвіду підтримки вирощування енергетичних культур для 

виокремлення найкращих практик та оцінки можливостей їх застосування в умовах 

України.  

З метою врахування думки учасників українського ринку та розробки реальних 

пропозицій для надання державної підтримки, звертаємося до Вас, як до активного 

учасника ринку, що має досвід вирощування та використання енергетичних культур, з 

проханням надати власну оцінку існуючих бар’єрів такій діяльності та пропозиції 

щодо стимулювання вирощування енергетичних культур в Україні. Для цього просимо 

до 22 жовтня 2019 року заповнити опитувальну форму (у додатку до цього листа).  

З метою обговорення отриманих внаслідок опитування результатів, БАУ 

заплановано проведення робочої наради.  Запрошуємо Вас на зазначену робочу нараду 

5 листопада 2019 року о 10 год. в офіс БАУ за адресою: м. Київ, вул. Марії Капніст, 

2А, оф. 126 (можливе уточнення дати та часу наради ближче до події).  

За результатами обговорення та оцінки пропозицій від учасників ринку, буде 

підготовлена позиція БАУ щодо оптимальних заходів державної підтримки 

вирощування енергетичних культур та передана на розгляд Держенергоефективності з 

метою ініціювання запровадження державної підтримки вирощування енергетичних 

культур в Україні.  

Додаток: Опитувальний лист на 2 арк.  

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

 

 

 

 

 

Гелетуха Г. Г. 

 

Контактні особи: 

Трибой Олександра Володимирівна. Тел.: 067 447 33 38. E-mail: tryboi@uabio.org. 

Пастух Анна Володимирівна. Тел.: 067 904 05 61. E-mail: pastukh@uabio.org.  
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Додаток до Листа БАУ №464 

 

Опитувальний лист 

Визначення бар'єрів до вирощування  

та використання енергетичних культур в Україні 

 

1. Контактна інформація: 

ПІБ  

Назва компанії  

Телефон  

E-mail  

 

2. Площі закладених Вами плантацій по областях та роках закладання: 

Енергетична 

культура, яка 

вирощується 

Площа 

плантації, 

га 

Рік 

висадки 

Місце розташування 

(район та/або 

населений пункт) 

В межах якої 

місцевої ради 

     

     

     

 

3. Основні бар’єри, які виникають під час вирощування енергетичних 

культур: 

Які проблеми правового характеру 

виникають під час вирощування 

енергетичних культур? 

 

Які проблеми виникають під час 

оренди земельних ділянок (паїв) у 

приватних власників? 

 

Які проблеми виникають під час 

оренди земельних ділянок державної 

та комунальної власності? 

 

Які проблеми економічного характеру 

виникають під час вирощування 

енергетичних культур? 

 

Ваше бачення проблем, що заважають 

розвитку ринку вирощування і 

використання енергетичних культур? 

Прохання обґрунтувати відповідь.   
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4. Шляхи стимулювання вирощування енергетичних культур 

Який ви бачите шлях для 

стимулювання вирощування 

енергетичних культур?  

 субсидія на гектар; 

 зменшення/компенсація орендної 

плати; 

 преференції під час виробництва 

енергії з енергетичних культур; 

 ваш варіант підтримки (прохання 

обґрунтувати). 

 

 

Який рівень субсидії ви вважаєте 

необхідним (грн./га)? 

 

 

Який термін надання субсидії ви 

вважаєте оптимальним? 

 одноразове надання субсидії; 

 надання субсидії кількох (?) 

років; 

 двох-етапне надання субсидії: 

(50% у рік закладання плантації 

+ 50% після 1-го року 

вирощування); 

 ваш варіант (прохання 

обґрунтувати). 

 

 

 

 

 

Прохання надіслати заповнений опитувальний лист до 22 жовтня 2019 року 

на електронні адреси: 

tryboi@uabio.org. Трибой Олександра Володимирівна. Тел.: 067 447 33 38.  

pastukh@uabio.org. Пастух Анна Володимирівна. Тел.: 067 904 05 61.  
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