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Прем’єр-Міністру України  

ШМИГАЛЮ Д. А. 

 

Копія: 

 

т.в.о. Міністра енергетики України 

ВІТРЕНКО Ю. Ю. 

 

Голові Комітету Верховної Ради України 

 з питань енергетики та  

житлово-комунальних послуг  

ГЕРУСУ А. М. 

 

Вельмишановний Денисе Анатолійовичу! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) засвідчує 

Вам повагу та звертається з листом щодо Державної кредитної програми «Доступні 

кредити 5-7-9%» та можливостей фінансування з цієї програми проєктів на біомасі 

для заміщення споживання природного газу. 

Компанії, що є членами БАУ, активно працюють над розвитком сильної 

енергонезалежної держави та покращенням екологічної ситуації в Україні, а також 

над проєктами з повного або часткового заміщення споживання природного газу за 

рахунок будівництва станцій на біомасі (паливній трісці). 

Потужності енергогенерації на біомасі – це джерело безперебійного та більш 

дешевшого теплозабезпечення для багатьох громад, особливо в опалювальні 

періоди. ТЕС (теплоелектростанції) на біомасі працюють у рівному графіку 

навантаження, є прогнозованими у виробітку енергії та можуть бути використані, як 

балансуючі потужності. Використання біомаси для генерації енергії дає змогу 

заміщувати імпортний природний газ, сприяє зменшенню енергозалежності та 

економічному розвитку регіонів і підвищенню зайнятості населення. 

Однак, такі проєкти на біомасі вимагають досить великих інвестицій та 

підтримки. Нажаль, запроваджена урядом програма «Доступні кредити 5-7-9%» не 

враховує можливість фінансування проєктів для заміщення газу. Крім того, до 

учасників зазначеної програми висувається вимога: “Річний дохід від діяльності 

діючих підприємств має бути не більше еквіваленту 10 млн євро (сумарно по групі 

mailto:info@uabio.org
https://uabio.org/
https://uabio.org/
https://5-7-9.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/
https://5-7-9.gov.ua/


 

 

 

___________________________________________________________________________________  

вул. Марії Капніст, 2-А, оф. 116, м. Київ, Україна, 03057, info@uabio.org, www.uabio.org 
Ми робимо енергію зеленою! 

2 

пов'язаних компаній)”, що обмежує потенційних інвесторів у біомасові проєкти, 

середній та малий бізнес в отриманні фінансування. 

Просимо переглянути умови програми «Доступні кредити 5-7-9%», та 

розглянути можливість застосування окремих критеріїв для проєктів по 

заміщенню газу, зокрема зняття обмеження на річний дохід таких підприємств. 

Зазначені зміни в програмі можуть не тільки збільшити кількість 

позичальників, а й суттєво підвищити рівень заміщення споживання природного 

газу в Україні, а також наблизити нашу державу до енергонезалежності.  

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної Асоціації України Гелетуха Г. Г. 
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