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 №515 від «12» січня 2021 року 

Голові Комітету Верховної Ради України 

 з питань енергетики та  

житлово-комунальних послуг  

ГЕРУСУ А. М. 

 

т.в.о. Міністра енергетики України 

ВІТРЕНКО Ю. Ю. 

 

Вельмишановний Андрію Михайловичу! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) 

висловлює Вам повагу та звертається щодо наступного. 

 Пунктом 11 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про ринок електричної енергії» (в редакції Закону України від 21 липня 

2020 р. № 810 – IX) встановлено, що до 31 грудня 2029 року відшкодування 

суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію на об’єктах 

електроенергетики, що використовують: 

енергію вітру, та входить до складу балансуючої групи гарантованого 

покупця, вартості свого небалансу гарантованому покупцю здійснюється у разі 

відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого 

суб’єкта господарювання від його погодинного графіка відпуску електричної 

енергії більш як на 10 відсотків;  

енергію сонячного випромінювання, та входить до складу балансуючої 

групи гарантованого покупця, вартості свого небалансу гарантованому покупцю 

здійснюється у разі відхилення фактичних погодинних обсягів відпуску 

електричної енергії такого суб’єкта господарювання від його погодинного графіка 

відпуску електричної енергії більш як на 5 відсотків. 

При цьому зазначеним Законом жодних допустимих відхилень фактичних 

погодинних обсягів відпуску електричної енергії для суб’єктів господарювання, 

які виробляють електричну енергію з біомаси і біогазу, не передбачено. 

Однак виробництво електроенергії з біомаси і біогазу не дає можливості 

забезпечення стабільного виробництва електроенергії без будь-яких відхилень з 

наступних причин. При виробництві електроенергії з біомаси використовуються 
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відходи від лісової продукції, сільського господарства. Зазначені відходи по своїй 

структурі є неоднорідними та з різними характеристиками, які впливають на 

процес виробництва електроенергії: вологістю – від 20 до 50 %, калорійністю – від  

1900 ккал/кг до 3400 ккал/кг, питомою вагою деревини від 400кг/м3 (листяні та 

хвойні породи) до 850 кг/м3 (твердолистяні породи). 

Під час спалювання таких відходів постійно змінюються показники роботи 

котла та відбувається нерівномірність вироблення пари, яка подається на 

турбогенератор, який, в свою чергу, через різну кількість пари виробляє різну 

кількість електроенергії, що подається в електричну мережу. Тому забезпечити 

нульові відхилення від прогнозованої та відпущеної електричної енергії при її 

виробництві з біомаси на практиці є неможливим. Наступною причиною також є 

відсутність ринку твердого біопалива в Україні. Фактично підприємства 

отримують біопаливо в натуральних одиницях виміру: паливна тріска в кг, щільна 

деревина в м3, а не в калорійному еквіваленті, як це визначено європейською 

практикою. Тобто підприємства не можуть заздалегідь знати, з якою калорійністю 

буде поставлена паливна сировина.   

Така ж ситуація має місце і з біогазом, інтенсивність утворення якого 

залежить від складу сировини, сезонності, а також кліматичних умов, у тому числі 

зміни атмосферного тиску, наявності опадів, температури повітря, якісного складу 

біогазу, що суттєво впливає на стабільність роботи відповідних установок із 

спалювання біогазу з виробленням електричної енергії. 

За таких умов виробники електричної енергії з біомаси і біогазу починаючи 

з 1 січня 2021 року змушені нести значні збитки у вигляді відшкодування 

гарантованому покупцю вартості своїх небалансів, виникнення яких практично не 

залежить від таких виробників, що ставить їх в нерівні умови  відносно виробників 

електричної енергії з енергії вітру та сонця. 

З огляду на викладене, пропонуємо аналогічно як для виробників 

електричної енергії, що використовують енергію вітру та сонця, передбачити 

відсоток допустимих відхилень для суб’єктів, які використовують біомасу та 

біогаз, оскільки відсутність таких допустимих відхилень для виробників 

електричної енергії з біомаси і біогазу є дискримінацією сектору. Зокрема, 

пропонуємо внести до пункту 11 розділу XVII «Прикінцеві та перехідні 

положення» Закону України «Про ринок електричної енергії» зміни, доповнивши 

зазначений пункт абзацом такого змісту: «До 31 грудня 2029 року відшкодування 
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суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з біомаси, а також 

суб’єктом господарювання, який виробляє електричну енергію з біогазу, та 

входить до складу балансуючої групи гарантованого покупця, вартості свого 

небалансу гарантованому покупцю здійснюється у разі відхилення фактичних 

погодинних обсягів відпуску електричної енергії такого суб’єкта господарювання 

від його погодинного графіка відпуску електричної енергії більш як на 5 

відсотків». 

Просимо розглянути пропозиції Біоенергетичної асоціації України та 

внести їх на розгляд до Верховної Ради України.   

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України     Гелетуха Г. Г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Виконавець: Пастух А. В. pastukh@uabio.org  
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