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Заступнику Міністра енергетики 

України 

Бойко Ю. М. 

 

 

Вельмишановний Юрію Миколайовичу! 

 

В продовження сьогоднішньої наради в Міненерго з приводу ЗУ 810 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) надсилає свої 

пропозиції:  

 

1. Просимо включити до складу робочої групи 2 про продаж е/е з ВДЕ на 

конкурентних ринках Гелетуху Г.Г., голову правління БАУ. Прогнозуємо інтерес 

саме біоенергетичних проєктів до цього механізму, оскільки біоенергетичні проєкти 

можуть виходити з балансуючої групи Гарпоку з меншими ризиками, враховуючи 

стабільний характер їх генерації. Важливе питання, яке при цьому виникає, хто і як 

надаватиме виробникам відновлюваної е/е "гарантії походження", які, на нашу 

думку, часто будуть необхідні при продажі такої е/е по прямим договорам і для 

повноцінного запуску цього механізму.  

Маємо також пропозиції не напряму до імплементації ЗУ 810, але до розвитку 

сектора ВДЕ.  

 

2. Пропонуємо розпочати роботу з підготовки Енергетичної стратегії 

України до 2050 р., врахувавши при її підготовці:  

- необхідність заміщення атомної і вугільної генерації, що завершує терміни 

експлуатації;  

- Європейський "зелений енергетичний перехід" (Green Deal);  

- потенційний прикордонний вуглецевий податок в ЄС (carbon border adjustment 

mechanism), запуск якого очікується з 2023 р.  
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- потенційні зобов'язання України по скороченню викидів парникових газів в рамках 

Паризької угоди.  

 Вбачаємо за необхідне, реальне і економічно доцільне «зелене» спрямування 

цієї Енергетичної стратегії.  

 

3. Пропонуємо розробити проєкт ЗУ, що стимулюватиме інвесторів до 

будівництва маневрових потужностей і накопичувачів енергії.  Серйозна 

технічна проблема в енергетиці — зі збільшенням сонячної та вітрової генерації нам 

все більше треба маневрових потужностей для балансування системи. Зараз ми 

балансуємо ці нестабільні відновлювані джерела в основному вугільною генерацією.  

Разом з цим, ми не вбачаємо на сьогодні достатньої мотивації для інвесторів 

вкладати кошти в сучасні маневрові та пікові потужності. Фактично ринку цих  

потужностей немає. Ціни, яка б сформувалася цим ринком, теж немає. Тому заклики 

«будуйте під невідомий тариф, який колись сформується ринком» не працюють. 

Наше бачення: встановити чіткий зрозумілий тариф на 10 років, який надасть 

інвесторам гарантовану рентабельність на рівні IRR 20%. За цей час інвестори 

матимуть можливість збудувати достатню кількість таких потужностей, які потім 

вийдуть на конкурентний ринок. Біоенергетичні проєкти, при достатньому тарифі в 

години пік, потенційно зацікавлені брати участь в такому балансуванні.  

 

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної Асоціації України Гелетуха Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: Пастух А. В. тел. 0679040561 
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