№499 від «19» жовтня 2020 року
Голові Державного агентства
лісових ресурсів України
КУЗЬОВИЧУ В. С.
01601, м. Київ, вул. Ш. Руставелі, 9-a
Шановний Василю Степановичу!
Біоенергетична асоціація України як неприбуткова громадська спілка, що
об’єднує бізнес та експертів для розвитку біоенергетики в Україні, звертається до Вас
за допомогою в період, коли біоенергетика знаходиться на межі не те що розвитку, а
взагалі подальшого існування в Україні.
Основна маса біоенергетичних підприємств, які виробляють електричну
енергію за «зеленим» тарифом, використовують у своїй діяльності відходи від
лісогосподарської діяльності та деревну тріску, для чого постійно здійснюють їх
закупівлю у лісових господарств України по ринкових цінах.
У даний час на ринку альтернативної енергії в Україні склалася ситуація, яка з
об’єктивних причин не дає можливості біоенергетичним підприємствам вчасно
розрахуватися за придбану у лісових господарств сировину (дрова паливні, технічну
деревину та ін.). Основною причиною є те, що Державне підприємство
«Гарантований покупець», яке закуповує електричну енергію за «зеленим» тарифом,
заборгувало біоенергетичним підприємствам за період березень-вересень 2020 року
фактично 85 % коштів (рівень оплати щомісячно становив в середньому 5-7% від
належних), які мало б постійно та рівномірно сплачувати щомісячно. Саме тому
виробники електричної енергії за «зеленим» тарифом, що використовують продукти
лісогосподарської діяльності, не мають змоги повністю розрахуватися з лісовими
господарствами, хоча сировина в собівартості вироблення електроенергії становить
60-65 %.
Разом з тим, 10 червня 2020 року для вирішення проблеми неплатежів Кабінет
Міністрів України підписав Меморандум про взаєморозуміння щодо врегулювання
проблемних питань у сфері відновлюваної енергетики в Україні. Українська влада
взяла зобов’язання вжити всіх заходів для забезпечення своєчасних виплат з боку ДП
«Гарантований покупець» та погашення існуючої заборгованості перед виробниками
електричної енергії за «зеленим» тарифом. Крім того, 1 серпня 2020 року вступив у
силу Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
удосконалення умов підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних
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джерел енергії» №810-IX. Зазначений Закон закріпив на законодавчому рівні
положення Меморандуму про взаєморозуміння, який передбачає, що до кінця 2020
року буде погашено 40% заборгованості та 100% до кінця 2021 року.
У серпні та вересні 2020 року ситуація з погашенням заборгованості
покращилася. Крім того, за інформацією робочої групи при Міненерго щодо
реалізації Закону №810-IX, в якій Біоенергетична асоціація України бере участь,
ситуація на ринку електроенергії в найближчий період повинна стабілізуватися, що
надасть можливість ДП «Гарантований покупець» поступово розраховуватися з
виробниками електричної енергії, а тим, в свою чергу, з лісовими господарствами.
При цьому, припинення поставки сировини лісовими господарствами зумовить
зупинення роботи таких підприємств та їх можливе банкрутство.
Враховуючи викладене, просимо посприяти та вжити всіх можливих
заходів щодо продовження поставки лісовими господарствами сировини для
виробників електроенергії, що використовують продукти лісогосподарської
діяльності та деревну тріску, та можливого укладення договорів
реструктуризації заборгованості, що дасть можливість останнім працювати та
погасити існуючу заборгованість.
Окрім того, продовження поставки сировини дасть можливість зберегти та
розвинути взаємовигідну співпрацю виробників електроенергії за «зеленим»
тарифом та лісових господарств.
Сподіваємося на розуміння!
З повагою,
Голова Правління
Біоенергетичної асоціації України

Гелетуха Г. Г.
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