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№ 544 від 25 жовтня 2021 року  

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань аграрної та 

земельної політики 

СОЛЬСЬКОМУ М. Т. 

 

Голові Комітету Верховної Ради 

України з питань фінансів, 

податкової та митної політики 

ГЕТМАНЦЕВУ Д. О. 

 

Керівнику Офісу Президента 

України 

ЄРМАКУ А. Б.  

 

Секретарю Ради національної 

безпеки і оборони України 

ДАНІЛОВУ О. М. 

 

Голові Державного агентства з 

енергоефективності та 

енергозбереження України  

БЕЗУСУ В. О.   

 

Вельмишановний Миколо Тарасовичу! 

 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) 

висловлює Вам повагу та звертається щодо наступного. 

Значне підвищення цін на викопні паливно-енергетичні ресурси, що 

імпортуються Україною, зумовлює необхідність переходу на власні 

альтернативні види палива. БАУ неодноразово наголошувала, що Україна має 

значний потенціал використання біомаси. За оцінкою БАУ, потенціал енергії з 

біомаси складає 23 млн. т. н.е. (2018 р.). Основними складовими цього потенціалу 

є побічні продукти рослинництва (загалом 10 млн т н.е. або 44% від загального 

потенціалу біомаси) та енергетичні культури (загалом 7,5 млн т н.е. або 32% від 

загального потенціалу). 

Однак, ринок вирощування енергетичних рослин (верби, тополі, міскантусу 

та ін.), біомаса яких використовується для виробництва теплової та електричної 

енергії та заміщення викопних палив, лише розвивається в Україні. Площі під 
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енергетичними рослинами займають лише 5,4 тис. га. При цьому, в країні є від 1 

до 4 млн. га деградованих та малопродуктивних сільськогосподарських земель, на 

яких можуть вирощуватися енергетичні рослини, що є невибагливими до якості 

ґрунтів, та більше того, здатні відновлювати їх родючість.  

У Верховній Раді України зареєстровано проєкт ЗУ «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо сприяння розвитку сфери 

вирощування енергетичних рослин»1 №5227 від 12.03.2021 р. та проєкт ЗУ 

«Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо орендної 

плати для земельних ділянок, на яких вирощується енергетичні рослини»2 № 

5228 від 12.03.2021 р. (перший автор – народний депутат Шинкаренко І. А.). 

Зазначені законопроєкти розроблено БАУ спільно з Держенергоефективністю з 

метою стимулювання вирощування енергетичних рослин.  

Однак, станом на жовтень 2021 року, зазначені законопроєкти не 

розглянуті Верховною Радою України, у зв’язку з цим, просимо сприяти їх 

якомога швидшому розгляду та прийняттю.  

Прийняття цих законопроєктів закладе підвалини для розвитку в Україні 

потужного сектору вирощування енергетичних рослин з потенціалом для 

заміщення природного газу до 8,9 млрд. м3/рік (при вирощуванні їх на 2 млн. га), 

потенціалом скорочення викидів парникових газів до 18 млн.т. СО2 екв./рік, 

значним позитивним впливом на макроекономічні показники економіки України, 

створення гарантованого джерела біопалива, нових робочих місць та відтворення 

родючості ґрунтів. 

 

З повагою, 

 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України           Гелетуха Г. Г. 

 
 

 

 

 

                                                 
1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71384 
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71385  
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