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Розроблене законодавство
1.

Проєкт Закону «Про внесення змін до Закону України "Про альтернативні види палива"
щодо розвитку виробництва біометану».
 «парламентський» – зареєстровано у ВРУ за № 5464 від 05.05.2021 р. (перший автор н. д.
Жупанин А. В.):
 поняття «біометан»;
 необхідність створення Реєстру біометану;
 порядок формування гарантій походження біометану та здійснення подальших
операцій з ними.
 «урядовий» – проходження процедури погодження із відповідальними ЦОВВ.
 + процедурні положення щодо функціонування Реєстру біометану.

Розроблене законодавство
2.

Проєкт Постанови КМУ «Про затвердження Порядку функціонування реєстру
біометану».

 Узгодження з Держенергоефективності, Міністерством енергетики України та іншими
стейкхолдерами.
Порядок визначає:
 вимоги до функціонування реєстру біометану;
 порядок формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу та
анулювання;
 порядок надання сертифікатів походження біометану;
 порядок включення суб’єктів господарювання до переліку незалежних аудиторів та
вимоги до висновків незалежного аудитора.

Розроблене законодавство
3. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо сприяння
розвитку сфери вирощування енергетичних рослин.
 Зареєстровано у ВРУ за №5227 від 12.03.2021 (н. д. Шинкаренко І. А.)
Передбачає:
 визначення терміну «енергетичні рослини»;
 збільшення строку договору оренди землі для вирощування енергетичних рослин до 20
років;
 Оренда малопродуктивних земель для вирощування енергетичних рослин – без проведення
земельних торгів.
4. Проєкт Закону про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу України щодо орендної
плати для земельних ділянок, на яких вирощуються енергетичні рослини.
 Зареєстровано у ВРУ за №5228 від 12.03.2021 р.
 Орендна плата за малопродуктивні та деградовані землі, на яких вирощуються енергетичні
рослини, обмежена до 5% НГО.

Розроблене законодавство
5. Проєкт Закону про внесення змін до Закону України "Про пестициди та агрохімікати"
щодо державної реєстрації дигестату біогазових установок.
 Зареєстровано у ВРУ за №5039 від 05.02.2021 року (перший автор – н. д. Юрчишин П. В.).
 Основна мета – скасувати державну реєстрацію дигестату біогазових установок як
агрохімікату.
 Імплементація європейського досвіду.

Розроблене законодавство
6. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо
встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими
здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива».
 Подано до Міненерго, погоджується із відповідальними ЦОВВ.
 Передбачає звільнення від сплати податку за викиди СО2 установки, які внесено до реєстру
установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива.
 Ведення Реєстру установок покладається на Держенергоефективності.
 Порядок ведення реєстру таких установок встановлює Кабінет Міністрів України.

Розроблене законодавство
7. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо надання
права виробникам електричної енергії з альтернативних джерел енергії продавати
електричну енергію на ринку електричної енергії».
 Подано до Міністерства енергетики України (лист від 19.08.2020 р.).
 Передбачає укладення «контрактів на різницю».
 Виробники е/е з АДЕ мають право виходити з балансуючої групи гарантованого покупця
та вільно продавати електричну енергію на ринку.

Розроблене законодавство
8. Пропозиції щодо надання підтримки сільськогосподарським виробникам та фермерам для
діяльності у галузі біоенергетики.
 Пропозиції направлено до Мінекономіки, Міненерго, ДАЕЕ (лист від 02.12.2020 р. ).
 Розширення існуючих програм державної підтримки АПК шляхом розроблення нової
програми державної підтримки виробництва енергії з біомаси в АПК.
 Запровадження системи державної підтримки у вигляді компенсації витрат, понесених на
закладення плантацій енергетичних рослин та догляд за ними.
 Зміни до Оновленого переліку вітчизняної техніки та обладнання для АПК, вартість яких
частково компенсується за рахунок бюджетних коштів та включення до нього спеціалізованих
вітчизняних котлів для спалювання агробіомаси.

Розроблене законодавство
9. Проєкт 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».
 Подано до Міненерго, Мінрегіону, Держенергоефективності (лист від 23.10.2020 р.).





Передбачає удосконалення порядку розрахунку тарифів на теплову енергію з АДЕ:
Продаж ТЕ з АДЕ теплопостачальним організаціям;
Поширення порядку встановлення тарифу на ТЕ з АДЕ на категорію «інші споживачі»;
Надання виробникам ТЕ з АДЕ можливість вибору процедури формування тарифів на теплову
енергію з АДЕ – за «принципом 0,9» або згідно Порядків.

Розроблене законодавство
10. Проєкт Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо
впровадження конкуренції в системах централізованого теплопостачання».
 Подано до Міненерго, Мінрегіону, Держенергоефективності (лист від 05.11.2020 р.).
 Проєкт Закону передбачає:
 Утворення конкурентних систем ЦТ, приєднане теплове навантаження споживачів яких
перевищує 50 Гкал/год та обов’язкове проведення у них щорічних торгів на закупівлю
теплової енергії.
 Забезпечення недискримінаційного доступу до теплових мереж.
 Встановлення окремих тарифів на види діяльності, заборона перехресного субсидіювання.

Розроблене законодавство
11. Проєкт Закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту».
 Прийнято у першому читанні за №3356-д від 05.11.2020 р. (перший автор н.д. Семінський
О. В.). – подано пропозиції щодо доопрацювання (лист від 27.11.2020 р. ).
 Проєкт Закону передбачає запровадження критеріїв сталості для рідкого біопалива.
 Обов’язкова частка вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах бензинів
автомобільних.

Розроблене законодавство
12. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні
правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення електронної
торгівлі твердим біопаливом».
 Подано до Кабінету Міністрів України.
 Проєкт передбачає:
 Створення СЕТ твердим біопаливом;
 Забезпечення якості твердого біопалива;
 Забезпечення гарантій постачання твердого біопалива.

Інші пропозиції
1.

Скасувати п. 3 Прикінцевих та перехідних положень Закону № 810-IX як такий,
що обмежує права виробників е/е з біомаси/біогазу, порівняно з іншими
виробниками е/е з АДЕ, зокрема право на отримання «зеленого» тарифу після 1
січня 2023 року (лист від 17.09.2020 р.)

2.

Передбачити квоту підтримки для «інших» АДЕ на аукціонах до 100 МВт щорічно
на 2021 та 2022 рік (лист від 04.12.2020 р.).

3.

Передбачити відсоток допустимих відхилень для виробників електричної
енергії, які використовують біомасу та біогаз, аналогічно як для суб’єктів, що
використовують енергію сонця (5%) (лист від 12.01.2021 р.).

Дякую за увагу!

Георгій Гелетуха, д.т.н.
Голова Правління, ГО «АВЕ»
тел./факс: 044 332 9140
e-mail: geletukha@rea.org.ua

