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Прем’єр-Міністру України  
ШМИГАЛЮ Д. А. 

 
Копія: 

 
т.в.о. Міністра енергетики та захисту 

довкілля України 
БУСЛАВЕЦЬ О. А. 

 
Голові Комітету Верховної Ради України 

з питань енергетики та ЖКП  
ГЕРУСУ А. М. 

 
Директору ДП «Гарантований 

покупець» 
ПЕТРИКОВЦЮ К. Я. 

 
Голові Національної комісії, що здійснює 

державне регулювання у сферах 
енергетики та комунальних послуг 

ТАРАСЮКУ В. В. 
 

 
Вельмишановний Денисе Анатолійовичу! 

 
Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) звертається 

до Вас з листом щодо ситуації, яка склалась з приводу заборгованості ДП 
«Гарантований покупець» перед виробниками електричної енергії з біомаси та 
біогазу, відпущеної за «зеленим» тарифом. 

Протягом останніх трьох місяців (березень-травень 2020 року) рівень оплати 
ДП «Гарантований покупець» виробникам електричної енергії з біомаси та біогазу за 
відпущену електроенергію становив в середньому близько 5% на місяць. Такий рівень 
оплати для проєктів, що виробляють електричну енергію з вітчизняної сировини - 
біомаси та біогазу, є критичним, оскільки паливна/сировинна складова зазначених 
проєктів складає близько 60%. За таких умов, біоенергетичні проєкти перебувають у 
дискримінаційному положенні, порівняно з іншими виробниками електричної 
енергії з відновлюваних джерел (ВДЕ), що отримують енергію з «безкоштовних» 
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вітру, сонця, води. На сьогодні вже подано ряд судових позовів до виробників 
електричної енергії з біомаси та біогазу щодо стягнення заборгованості за несплату 
за поставлене паливо/сировину.  

Якщо проблема неплатежів з боку ДП «Гарантований покупець» не вирішиться 
найближчим часом, біоенергетичні проєкти будуть змушені зупинити свою роботу. 
Це, у свою чергу, призведе до ряду негативних екологічних та соціальних проблем, 
що може спричинити незадоволення населення:  

• Зрив наступного опалювального сезону ТЕЦ, що працюють на біомасі 
(наприклад, в м. Сміла, Черкаської обл.);  

• Нові масштабні лісові пожежі, що можуть виникнути через збільшення 
кількості лісосічних відходів, що залишатимуться в лісах в разі зупинки 
електростанцій на твердій біомасі, що їх спалюють;  

• Пожежі та викиди в атмосферу парникового газу метану на звалищах твердих 
побутових відходів, у зв’язку з зупинкою систем збирання і утилізації біогазу 
зі звалищ;  

• Неконтрольоване попадання в оточуюче природнє середовище посліду, жому, 
барди, на яких працюють біогазові установки, і які є досить небезпечними 
відходами; 

• Накопичення неперероблених відходів тваринного походження (гною, 
посліду), що погіршить санітарно-епідемічну ситуацію в околицях та призведе 
до збільшення викидів парникових газів (метану та закису азоту).  

Слід зазначити, що не вирішення проблеми заборгованості ДП «Гарантований 
покупець», тягне за собою також підвищення ймовірності подачі судових позовів 
проти України в міжнародні суди. Зазначена обставина здатна погіршити 
інвестиційну привабливість економіки України, що протирічить політиці Президента 
України. 

При цьому ТЕС/ТЕЦ на біомасі і біогазі мають ряд важливих переваг, порівняно 
з іншими об’єктами ВДЕ: 

• Стабільне і прогнозоване джерело виробництва електричної енергії, що не 
потребує резервування в мережі і не залежить від часу доби, пори року та 
кліматичних умов; 

• Високий рівень зайнятості працівників на одиницю встановленої потужності; 
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• Використання палива/сировини, виробленої на суміжних ринках, зокрема, 
державними лісовими господарствами, аграрними підприємствами, залучення 
транспортного сектору, що забезпечує робочі місця в період нинішньої 
економічної кризи; 

• Використання місцевої сировини створює додаткову вартість продукції, 
забезпечує податками місцеві і Державний бюджети; 

• Стабільна робота біоенергетичних об’єктів дозволить вчасно розраховуватися 
з кредиторами та підтримувати роботу банківського сектору. 

Одночасно звертаємо увагу на дисбаланс виплат ДП «Гарантований покупець» 
за зеленим тарифом. Відтак, у 2019 році 89% виплат по зеленому тарифу отримали 
саме СЕС та ВЕС, для порівняння на станції на біомасі та біогазі припало лише 7% 
виплат. При цьому, Згідно Урядової енергетичної стратегії України до 2035 року, 
коефіцієнт між виробництвом сонячної енергії та енергії з біомаси повинен бути 
наближений до 2:1. В даний час ми бачимо, що різниця в загальній встановленій 
потужності на початку 2019 року, становить 30:1 на користь СЕС. Більш детальні дані 
наводимо у таблиці нижче. 

 
Встановлена потужність, вироблена електроенергія, розподіл виплат за 

зеленим тарифом за видами відновлюваної генерації в Україні в 2019 р. 
    ВЕС Біомаса Біогаз СЕС мГЕС Всього 
Встановлена 
потужність*               

на початок 2019 р. МВт 532,9 52,8 45,8 1367,2 110,1 2 109,0  
на кінець 2019 р. МВт 1169,9 83,9 86,1 4924,6 113,9 6 378,6  

Розподіл 
встановленої 
потужності  

% 18% 1% 1% 77% 2% 100% 

Вироблено е/е* млн. 
кВт*год 2021,6 162,3 247,4 2932,3 241,5 5 605,4  

Розподіл 
виробленої 
електроенергії  

% 36% 3% 4% 52% 4% 100% 

Базовий "зелений" 
тариф у IV кв 
2019 

коп/кВт 
*год  280,84 341,76 341,76 414,57 320,96   

Розподіл виплат 
за "зеленим" 
тарифом 

% 28% 3% 4% 61% 4% 100% 
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Через перелічені причини біоенергетичні проєкти не можуть чекати 
оплати заборгованості до кінця 2021, як передбачається поточною версію 
меморандуму, і потребують окремого відношення до них в меморандумі.  

З огляду на вищезазначене просимо Вас, шановний Денисе Анатолійовичу: 
1. Якнайшвидше погасити заборгованість ДП «Гарантований покупець» 

перед виробниками електричної енергії з біомаси та біогазу на рівні, який 
би, принаймні, покривав паливну/ сировинну складову тарифу (в 
середньому 60% від щомісячних планових платежів) з метою створення 
рівних умов для всіх учасників ринку; 

2. Розглянути питання відокремлення виплат станціям на біомасі та 
біогазі, які працюють на українській сировині 24/7 і не потребують 
додаткового балансування, від СЕС, що найбільше впливають на  
заборгованість ДП «Гарантований покупець» перед виробниками 
електричної енергії з альтернативних джерел; 

3. Забезпечити пріоритетність розрахунків ДП «Гарантований покупець» 
для об’єктів ВДЕ, які виробляють електроенергію із біомаси та біогазу; 

4. Включити представника Біоенергетичної асоціації України, члена 
правління БАУ, Савчука Сергія Дмитровича до складу робочої групи з 
підготовки Меморандуму між українською владою та виробниками ВДЕ 
щодо реструктуризації «зелених» тарифів.  

 
З повагою, 
голова правління 
Біоенергетичної Асоціації України       Гелетуха Г.Г. 


