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Народному депутату України, 
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Народній депутатці України, 
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Вельмишановний Андрію Михайловичу! 

Цим листом Біоенергетична Асоціація України засвідчує Вам повагу та 

звертається щодо наступного. У 2019 році було внесено зміни до Податкового 

кодексу України в частині сплати податку за викиди двоокису вуглецю, зокрема, 

підвищено ставку податку за викиди двоокису вуглецю стаціонарними джерелами 

забруднення. Суб'єкти господарювання, що спалюють біопаливо на стаціонарних 

джерелах забруднення, також 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. Відтак, згідно 

методологій механізму чистого розвитку1 Рамкової конвенції Організації Об'єднаних 

Націй про зміну клімату викиди двоокису вуглецю від спалювання біомаси не 
                                                 
1 https://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/approved  
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враховуються. Крім того, згідно Керівних принципів національних інвентаризацій 

парникових газів, що є рекомендаціями IPCC2 викиди двоокису вуглецю від 

спалювання біомаси повідомляються як нульові в енергетичному секторі. У всіх 

країнах-членах ЄС податки на викиди двоокису вуглецю під час виробництва енергії 

з біомаси також не застосовуються.  

Біоенергетична Асоціація України попередньо зверталася до Мінприроди із 

пропозицією звільнення від сплати податку за викиди двоокису вуглецю установок, 

що спалюють біопаливо, та отримала позитивну відповідь та підтримку (Додаток 1). 

Враховуючи зазначене, просимо розглянути підготовлений Біоенергетичною 

Асоціацією України законопроєкт щодо звільнення від сплати податку за викиди 

двоокису вуглецю суб’єктів, що спалюють біопаливо на стаціонарних джерелах 

забруднення (Додаток 2).  

Біоенергетичною Асоціацією України розроблено також законопроєкт щодо 

стимулювання виробництва електроенергії з біометану. Для появи в Україні 

потужностей, що здійснюють виробництво біометану, існує необхідність створення 

законодавчого механізму стимулювання його виробництва. У зв’язку з цим, 

законопроєктом передбачено визначення терміну «біометан», введення «зеленого» 

тарифу для електроенергії, виробленої з біометану, основні положення щодо 

запровадження реєстру виробництва та споживання біометану та інші норми, 

необхідні для запровадження ринку біометану в Україні (Додаток 3).  

Просимо розглянути пропозиції Біоенергетичної Асоціації України та 

сприяти їх внесенню на розгляд до Верховної Ради України.  

Додатки: 

Додаток 1: Лист Мінприроди №457 від 03.06.2019 р. на 1 арк. 

Додаток 2: Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового 

кодексу України щодо звільнення від сплати податку за викиди двоокису 

вуглецю установок, що спалюють біопаливо», Порівняльна таблиця та 

Пояснювальна записка до нього на 6 арк.  

Додаток 3: Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про альтернативні джерела енергії» щодо 

стимулювання виробництва електроенергії з біометану» на 3 арк. 

 

З повагою, 

Голова Правління  

Біоенергетичної Асоціації України 

 

 

 

 

Г. Г. Гелетуха  

 

                                                 
2 https://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/faq/faq.html  
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