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Голові Комітету Верховної Ради України
з питань енергетики та житловокомунальних послуг
ГЕРУСУ А. М.
т.в.о. Міністра енергетики України
БУСЛАВЕЦЬ О. А.
т.в.о. Голови Держенергоефективності,
першому заступнику Голови
Держенергоефективності
ГУРІ К. Ю.

Вельмишановний Андрію Михайловичу!
Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) засвідчує
Вам повагу та звертається щодо наступного. 01 серпня 2020 року набрав чинності
Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення
умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії»
№ 810-IX (далі – Закон), яким на законодавчому рівні закріплено положення
Меморандуму про взаєморозуміння щодо врегулювання проблемних питань у сфері
відновлюваної енергетики в Україні. БАУ попередньо підтримувала укладення
зазначеного Меморандуму, а також прийняття Закону, однак окремі положення цього
Закону є колізійними та обмежують права виробників електроенергії з
біомаси/біогазу.
Зокрема, п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону передбачає, що
«зелений» тариф для суб’єктів господарювання, які виробляють або мають намір
виробляти електричну енергію з біомаси та/або біогазу на об’єктах
електроенергетики або чергах їх будівництва, встановлюється виключно на
електричну енергію, вироблену об’єктами, що введені в експлуатацію такими
суб’єктами до 1 січня 2023 року. Таким чином, якщо об’єкт електроенергетики на
біомасі/біогазі вводиться в експлуатацію 1 січня 2023 року і пізніше, суб’єкт
господарювання, що його експлуатує не матиме права на «зелений» тариф.
На нашу думку, це положення є колізійним і суперечить іншим нормам,
зокрема ч.2 статті 9-1 Закону України «Про альтернативні джерела енергії», яка
передбачає, що об’єкти електроенергетики на біомасі/біогазі, що введені в
експлуатацію до та після 1 січня 2020 року, мають право отримати «зелений» тариф,
незважаючи на можливість добровільної участі в аукціонах для отримання державної
підтримки.
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Зазначена колізія є дискримінаційною та обмежує права виробників
електроенергії з біомаси/біогазу на отримання «зеленого» тарифу після 1 січня 2023
року. У зв’язку з цим, вважаємо за необхідне та просимо вжити заходів щодо
скасування п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 810-IX як такого,
що обмежує права виробників електроенергії з біомаси/біогазу, порівняно з
іншими виробниками електроенергії з альтернативних джерел енергії.
З повагою,
Голова Правління
Біоенергетичної Асоціації України

Гелетуха Г. Г.
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