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№ 555 від «23» березня 2022 року  

Голові Національної комісії, що здійснює  

державне регулювання у сферах енергетики 

 та комунальних послуг  

УЩАПОВСЬКОМУ К. В. 

 

Вельмишановний Костянтине Валерійовичу! 

Громадська спілка «Біоенергетична Асоціація України» (БАУ) 

висловлює Вам повагу та звертається щодо наступного.  

Незважаючи на введення в Україні воєнного стану, виробничі потужності на 

біомасі та біогазі продовжують функціонувати та виробляти електроенергію по всій 

території України. Сьогодні забезпечується безперервне виробництво 

електроенергії майже на всіх станціях, крім тих, де пошкоджені лінії 

електропередач; деякі станції зупинені через неможливість здійснення постачання 

палива. Щодобово в умовах воєнного часу здійснюється виробництво більш ніж 

2,3 млн. кВт*год електроенергії з біомаси та біогазу. 

Однак, в результаті зростання цін на сировину, починаючи ще з другої 

половини 2021 року, середня собівартість 1 кВт*год виробленої електроенергії з 

біомаси за останні два місяці на 8% перевищує встановлений «зелений» тариф. При 

чому, 76% собівартості займає вартість сировини, 14% прямі виробничі витрати на 

придбання робіт, послуг та забезпечення виробничого процесу та 10% витрати на 

оплату праці, соціальні внески та інші відрахування. 

Крім того, військова агресія з боку Російської Федерації стала причиною 

дефіциту та значного здорожчання витратних матеріалів, запчастин та компонентів 

для станцій, що функціонують на звалищному газі та біомасі. Це в свою чергу 

призвело до зростання собівартості виробленої з біогазу електроенергії до 

критичних 84% (структура собівартості у додатку до цього листа). 

Необхідно підкреслити, що виробництво електроенергії з біомаси та біогазу 

навіть в умовах воєнного стану є стабільним і прогнозованим джерелом 

виробництва електричної енергії, передбачає високий рівень зайнятості працівників 

на одиницю встановленої потужності, в тому числі із суміжних лісового та 

аграрного секторів, використання місцевої сировини продовжує забезпечувати 

податками місцеві і Державний бюджети.  

Просимо розглянути цей лист Біоенергетичної асоціації України та 

сприяти здійсненню оплати за відпущену електроенергію виробникам, що 
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здійснюють її виробництво з біомаси та біогазу, щонайменше на рівні 

собівартості виробництва - 84%. 

 

Додаток. Структура «зеленого» тарифу та собівартості електроенергії 

виробленої з біогазу. 

 

З повагою, 

Голова Правління 

Біоенергетичної асоціації України           Гелетуха Г. Г. 
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