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№445 від «06» грудня 2018 року 

 

В.о. Голови Комітету Верховної Ради України 

з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки  

Домбровському О. Г. 

 

копія: 

 

Народним депутатам –  

членам Комітету Верховної Ради України 

з питань паливно-енергетичного комплексу,  

ядерної політики та ядерної безпеки  

 

Голові Державного агентства з 

енергоефективності та 

енергозбереження України 

САВЧУКУ С. Д. 

 

Вельмишановний Олександре Георгійовичу! 

Вельмишановні Народні депутати!  

 

Біоенергетична Асоціація України висловлює Вам свою повагу та звертається 

щодо наступного. З великою стурбованістю ми виявили, що Проект Закону «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення конкурентних умов 

виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії» №8449-д від 

05.12.2018 р. залишає незмінною норму про пониження «зеленого тарифу» для 

електроенергії з біомаси і біогазу на 10% з 2020 року і ще на 10% з 2025 року.  

Звертаємо Вашу увагу, що БАУ відправляла в комітет ПЕК листом №429 від 

«20» червня 2018 року обґрунтування щодо недопущення такого пониження і про 

ризик повної зупинки сектору після 2020 року у разі прийняття такого рішення. На 

жаль, в Україні вже зараз спостерігається неприроднє відставання розвитку 

виробництва електроенергії з біомаси та біогазу по відношенню до виробництва е/е 

з інших відновлюваних джерел енергії, зокрема, енергії сонця та вітру, в тому числі 

у порівнянні з тенденціями в країнах ЄС. На нашу думку, основна причина цього в 

недостатньому рівні діючого «зеленого тарифу» для біомаси і біогазу. Він є суттєво 

нижчим у порівнянні з більшістю країн ЄС. Зокрема, Україна знаходиться на 13 

місці серед 15 країн ЄС, що використовують «зелений тариф», як засіб 

стимулювання виробництва електроенергії з біомаси і біогазу.  
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«Зелені» тарифи на е/е з біомаси         «Зелені» тарифи на е/е з  

в країнах ЄС*     біогазу в країнах ЄС* 

 

 Країна ЄС Євро/кВт*год  Країна ЄС Євро/кВт*год 

1.  Швейцарія  0,261 - 0,163   1.  Боснія і 

Герцеговина  

0,3637 - 0,1426  

2.  Болгарія 0,248 - 0,2042 2.  Швейцарія  0,234 - 0,190 

3.  Італія 0,246 - 0,15   3.  Італія 0,233 – 0,085 

4.  Австрія  0,22 - 0,105   4.  Німеччина 0,2314 - 0,1305   

5.  Греція  0,198 - 0,135   5.  Греція  0,230 - 0,209   

6.  Люксембург  0,162 - 0,142   6.  Люксембург  0,191 - 0,152 

7.  Боснія і 

Герцеговина  

0,161 - 0,1161 7.  Австрія  0,1848 - 0,1238   

8.  Македонія  0,15  8.  Сербія 0,182 - 0,15  

9.  Ірландія  0,147 - 0,126  9.  Македонія  0,18  

10.  Сербія 0,1382 - 

0,1326  

10.  Франція  0,175 - 0,15  

11.  Чорногорія 0,1371 – 

0,1231 

11.  Ірландія  0,157 - 0,137  

12.  Німеччина 0,1332 12.  Чорногорія 0,15 

13.  Україна  0,124 – один з 

найнижчих в 

Європі 

13.  Україна  0,124 – один з 

найнижчих в 

Європі 

14.  Португалія  0,119 - 0,104   14.  Португалія  0,117 - 0,115 

15.  Словаччина  0,092 - 0,07  15.  Словаччина 0,102 – 0,058 

*http://www.res-legal.eu/search-by-country/germany/single/s/res-e/t/promotion/aid/feed-in-tariff-eeg-

feed-in-tariff/lastp/135/  

 

Ця позиція неодноразово доповідалась і обґрунтовувалась на робочих нарадах 

в комітеті ПЕК, зокрема на нараді 28 серпня 2018 р (http://www.uabio.org/uabio-

news/3679-green-tarifs-biomass-biogas). Вона також широко висвітлена в ЗМІ, 

зокрема, в статті опублікованій в Економічній правді: 

(https://www.epravda.com.ua/publications/2018/08/22/639791/).  

 На всіх заходах, де ми представляли ці обґрунтування позиція БАУ 

отримувала переважну публічну підтримку. Тим більше ми були здивовані 

рішенням комітету ПЕК по цьому питанню, і вважаємо його необґрунтованим і 

таким, що приведе до повної зупинку розвитку біоенергетики в виробництві 

електроенергії після 2020 р.  
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 Просимо Вас, шановні Народні депутати, виправити ситуацію і внести 

відповідні зміни в проект закону 8449-д від 05.12.2018, залишивши діючі зелені 

тарифи на електроенергію з біомаси і біогазу незмінними до 2030 року.  

З повагою, 

 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації 

України 

  

 

 

 

Г. Г. Гелетуха 
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