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Міністру енергетики та захисту довкілля України 

ОРЖЕЛЮ О. А. 

 

Вих. №478 від «31» січня 2020 року 

щодо пропозицій до концепцій державної політики  

у сфері енергетики та захисту довкілля 

  

Шановний Олексію Анатолійовичу! 

Біоенергетична асоціація України (БАУ) засвідчує Вам повагу та в рамках 

громадського обговорення концепцій державної політики у сферах енергетики та захисту 

довкілля звертається із пропозиціями щодо наступного. 

Проєкт Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.2. включає 

завдання: 

1) Створення прозорого та конкурентного ринку твердого біопалива з прийняттям 

відповідного законопроекту. Підтримуємо необхідність прийняття розробленого 

Держенергоефективності та БАУ законопроекту, крім того пропонуємо включити до 

плану реалізації концепції необхідність розроблення та затвердження також 

підзаконних актів, що необхідні для створення ринку біопалива. Зокрема, Правил 

здійснення електронної торгівлі твердим біопаливом, Порядку проведення 

конкурсного відбору оператора системи електронної торгівлі твердим біопаливом, 

Вимог до якості твердого біопалива, торгівля яким здійснюється у системі 

електронної торгівлі твердим біопаливом та інших підзаконних актів, що передбачені 

законопроектом. 

2) Створенню ринку твердого біопалива сприятиме також збільшення обсягів 

вирощування енергетичних рослин. У зв’язку з цим, пропонуємо включити до цілі 

9.2. необхідність розроблення системи державної підтримки вирощування 

енергетичних рослин. Зазначена підтримка передбачає усунення бар’єрів, що 

перешкоджають розвитку вирощування енергетичних культур, а також надання 

виплат у розмірі 25 тис. грн. на 1 га закладених плантацій енергетичних рослин. БАУ 

розробила проекти відповідних актів для стимулювання вирощування енергетичних 

рослин та пропонує включити необхідність їх прийняття до плану реалізації 

Концепції (відповідні акти у Додатку 1 до цього Листа).  

3) Реалізація завдання щодо запровадження ринкового механізму регулювання сфери 

теплопостачання для забезпечення розвитку конкурентного середовища у сфері 

теплопостачання передбачає прийняття проекту Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впровадження конкуренції в системах 
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централізованого теплопостачання». Законопроект передбачає створення 

конкурентних систем теплопостачання та проведення щорічних аукціонів на 

закупівлю теплової енергії в них. БАУ брала участь у розробці зазначеного 

законопроекту та пропонує взяти його за основу при подальшій роботі над цим 

завданням, а також скоротити строки завершення – до 30.06.2020 р. та включити до  

плану реалізації Концепції необхідність прийняття всіх підзаконних актів, що 

передбачені у законопроекті (законопроект у Додатку 2 до цього Листа).  

4) Розробка механізмів стимулювання виробництва теплової енергії з відновлюваних 

джерел повинна передбачати також покращення застосування механізму 

встановлення тарифів на теплову енергію за «принципом 0,9». У 2019 році БАУ 

розробила пропозиції щодо внесення змін до ЗУ «Про теплопостачання» з метою 

покращення дії зазначеного механізму, що передбачають розрахунок тарифів на 

теплову енергію з альтернативних джерел без прив’язки до використання тарифів з 

використанням природного газу, а також врегулювання випадку, коли виробник 

теплової енергії з альтернативних джерел здійснює її продаж теплопостачальному 

підприємству (відповідні зміни у Додатку 3 до цього Листа). Пропонуємо розглянути 

можливість включення зазначеного законопроекту до плану реалізації Концепції зі 

строком завершення 30.06.2020 р. 

5) Важливим заходом для збільшення обсягів виробництва теплової енергії з 

відновлюваних джерел є звільнення від сплати податку за викиди двоокису вуглецю 

суб’єктів, що спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах забруднення. Сьогодні 

такі суб’єкти, є платниками податку за викиди двоокису вуглецю. Однак, такий стан 

речей не відповідає світовій практиці, оскільки біопаливо вважається СО2-

нейтральним паливом, адже при його спалюванні двоокису вуглецю утворюється 

стільки, скільки було поглинуто рослинами під час росту. У зв’язку з цим, 

пропонуємо додати до плану реалізації Концепції необхідність прийняття 

законопроекту, що вносить зміни до Податкового кодексу України щодо звільнення 

від сплати податку за викиди двоокису вуглецю установок, що спалюють біопаливо 

зі строком завершення 30.06.2020 р. (відповідний законопроект у Додатку 4 до цього 

Листа). 

6) Для реалізації завдання щодо запровадження конкурентної моделі стимулювання 

виробництва електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, 

передбачено необхідність прийняття розпорядження Кабінету Міністрів України 

«Про встановлення річних квот підтримки виробництва електричної енергії з 

альтернативних джерел енергії». Прогнози щодо рівня річних квот підтримки для 

біомаси, біогазу та інших видів альтернативних джерел енергії, що були 
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запропоновані наприкінці 2019 року, становлять значний ризик для майбутніх 

біоенергетичних проєктів, адже квоти на запропонованому рівні унеможливлять 

реалізацію біоенергетичних проєктів достатнього масштабу. У зв’язку з цим, 

пропонуємо встановити рівень річних квот підтримки для біоенергетичних проєктів 

не менше 200 МВт, що дозволить біоенергетичним проєктам досягти масштабів, 

привабливих для інвесторів. Стимулювання виробництва електричної енергії з 

відновлюваних джерел енергії має передбачати повернення коштів із вкладених 

інвестицій. Однак, біоенергетичні проєкти не мають такої можливості, оскільки їх 

будівництво триває більше трьох років, тому у разі початку будівництва проєкту у 

2020 році, інвестор отримає «зелений» тариф лише на сім років – до 2030 року, а такий 

строк є недостатнім для повернення інвестицій. У зв’язку з цим, пропонуємо 

розглянути можливість продовження строку дії «зеленого» тарифу для біомаси та 

біогазу до 2035 року, оскільки такий строк є більш прийнятним для біоенергетичних 

проєктів та дозволить залучити інвестиції тим проєктам, що знаходяться в стадії 

розробки, що в свою чергу, забезпечить додаткове зростання сектору (додаткове 

обґрунтування пропозиції у Додатку 5 до цього Листа). 

Проєкт Концепції державної політики щодо досягнення цілі 9.4. включає завдання 

створення законодавчого механізму стимулювання розвитку ринку біометану для 

заміщення імпортованого газу. БАУ розробила проект Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо стимулювання 

виробництва електроенергії з біометану», який передбачає визначення терміну 

«біометан», необхідність запровадження реєстру виробництва та споживання біометану, 

введення «зеленого» тарифу на електроенергію, вироблену з біометану. Пропонуємо при 

реалізації зазначеного завдання взяти за основу розроблений законопроект (Додаток 6 до 

цього Листа). 

Просимо врахувати пропозиції Біоенергетичної асоціації України під час 

затвердження та реалізації концепцій державної політики у сферах енергетики та 

захисту довкілля. 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

 

 

 

 

Гелетуха Г. Г. 

 

Додатки: надіслані ел. поштою на адресу: Tatyana.Shevtsova@mev.gov.ua. 
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