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№ 500 від «23» жовтня 2020 р.  

 

т.в.о. Міністра енергетики України 

БУСЛАВЕЦЬ О. А. 

 

Міністру розвитку громад та територій 

України  

ЧЕРНИШОВУ О. М. 

 

т.в.о. Голови Держенергоефективності, 

першому заступнику Голови 

Держенергоефективності  

Гурі К. Ю. 

Вельмишановний Олексію Михайловичу! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) засвідчує 

Вам повагу та звертається щодо наступного. 21 березня 2017 року Верховною Радою 

України прийнято Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про 

теплопостачання» щодо стимулювання виробництва теплової енергії з 

альтернативних джерел енергії № 1959-VIII (далі – Закон №1959-VIII). Зазначеним 

Законом №1959-VIII встановлено порядок розрахунку тарифів на теплову енергію, 

вироблену з альтернативних джерел енергії, на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта 

господарювання тарифу на теплову енергію або ж 90 відсотків середньозваженого 

тарифу на теплову енергію, вироблену з використанням природного газу, для потреб 

певної категорії споживачів. Зазначений механізм встановлення тарифу на теплову 

енергію з альтернативних джерел енергії (далі – ТЕ з АДЕ) показав свою 

ефективність, однак, на нашу думку, через три роки його існування назріла 

необхідність його вдосконалення. Зокрема, пропонуємо внести зміни до Закону 

України «Про теплопостачання» та закріпити наступні положення: 

1) Уточнення повноважень Кабінету Міністрів України, органів місцевого 

самоврядування (далі - ОМС) та НКРЕКП у сфері теплопостачання (зміни до 

статей 10, 13, 16, 20 ЗУ «Про теплопостачання») щодо встановлення тарифів на 

теплову енергію суб’єктам господарювання, що є ліцензіатами відповідних 

органів, а також затвердження порядків (методики) формування тарифів, на 

основі яких розраховуються та встановлюються тарифи. 

2) Змінити порядок розрахунку тарифів на теплову енергію з АДЕ. Так, згідно 

чинної частини 4 статті 20 ЗУ «Про теплопостачання» розрахунок здійснюється 

на рівні 90 відсотків діючого для суб’єкта господарювання тарифу на теплову 

енергію, вироблену з використанням природного газу. Пропонується видалити 

вимогу використання «газового» тарифу та передбачити, що розрахунок тарифу 

на теплову енергію з АДЕ здійснюватиметься на рівні 90 відсотків від діючого 

тарифу на теплову енергію суб’єкта господарювання незалежно від того, яке 
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паливо використовується, оскільки практично вимога використання «газового» 

тарифу призводить до того, що більшість виробників не можуть застосувати 

частину 4 статті 20 ЗУ «Про теплопостачання» через те, що у них відсутній 

«газовий» тариф, так як вони використовують і інші види палива.  

3) Доповнити статтю 20 новою частиною, в якій врегулювати випадок, коли 

виробник теплової енергії з АДЕ здійснює її продаж ТКЕ, оскільки відсутність 

такого положення сьогодні фактично блокує продаж тепла з АДЕ 

теплопостачальним організаціям, навіть якщо вони погоджуються його купити. 

4) Поширення порядку встановлення тарифу на ТЕ з АДЕ на категорію «інші 

споживачі», оскільки, як правило, виробники теплової енергії з АДЕ продають її 

не лише бюджетним установам і населенню, а й іншим споживачам, однак 

сьогодні змушені розраховувати тарифи для них не за «принципом 0,9», а згідно 

інших порядків (методик), що затверджені КМУ чи НКРЕКП.  

5) Надання виробникам ТЕ з АДЕ можливість вибору процедури формування 

тарифів на теплову енергію з АДЕ – за «принципом 0,9» або згідно порядків 

формування тарифів на теплову енергію, що затверджені КМУ чи НКРЕКП, якщо 

розрахований за «принципом 0,9» розмір тарифів на теплову енергію не 

відповідає рівню економічно обґрунтованих витрат. Це надасть змогу подолати 

проблему занижених тарифів у деяких невеликих виробників тепла з АДЕ. 

Просимо розглянути пропозиції Біоенергетичної Асоціації України 

(Порівняльна таблиця у Додатку 1 до цього Листа) та сприяти їх внесенню на 

розгляд до Верховної Ради України.  

 

Додаток 1: Порівняльна таблиця до проєкту Закону України «Про внесення 

змін до Закону України «Про теплопостачання» щодо вдосконалення механізму 

формування та встановлення тарифів на теплову енергію, у тому числі вироблену з 

використанням альтернативних джерел енергії» на 15 арк.  

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України Гелетуха Г. Г. 
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