
Комітет з питань екологічної політики, природокористування та 

ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи вважає, що потребує 

доопрацювання проект закону про внесення змін до деяких законів 

України щодо стимулювання виробництва електроенергії з 

альтернативних джерел енергії. 

На засіданні комітету зазначалося, що основним завданням 

законопроекту (реєстр. № 2946) є сприяння практичній реалізації 

«зеленого» тарифу для об’єктів електроенергетики, що виробляють 

електроенергію з альтернативних джерел енергії, зокрема, з біомаси, 

біогазу та побутових відходів. Так, шляхом внесення змін до законів «Про 

альтернативні види палива», «Про електроенергетику» пропонується: 

уточнити визначення терміну «біомаса» з метою приведення його у 

відповідність до Директиви 2009/28/ЕС стосовно сприяння використанню 

енергії відновлюваних джерел, виходячи із програми гармонізації 

законодавства України із законодавством Європейського Союзу; 

встановити економічно обґрунтований коефіцієнт «зеленого» тарифу для 

електроенергії, виробленої з біогазу; запровадити «зелений» тариф для 

електроенергії, виробленої з побутових відходів та при сумісному 

спалюванні біомаси з викопними паливами; урівняти біогазові установки, 

незалежно від терміну введення їх експлуатацію до 01.04.2013 р., у 

можливостях щодо отримання «зеленого» тарифу; виключити вимоги 

щодо частки місцевої складової обладнання, матеріалів та послуг у 

загальній вартості об’єктів електроенергетики, які виробляють 

електроенергію з біомаси, біогазу, побутових відходів та при сумісному 

спалюванні біомаси з викопними паливами. 

Під час обговорення зазначалося, що в доопрацьованому проекті 

виключено норму щодо сумісного спалювання біомаси з викопними 

паливами. Водночас посилено положення щодо віднесення побутових 

відходів до альтернативних джерел енергії. Народні депутати 

наголошували на тому, що визначене сьогодні законом застосування 

«зеленого» тарифу для електроенергії, виробленої з енергії вітру, сонця, з 

біомаси та малими ГЕС, обґрунтовується екологічною чистотою цих 

енергоносіїв та щорічним зниженням собівартості такої електроенергії. 

Досвід країн ЄС стосовно твердих побутових відходів демонструє високі 

ризики забруднення навколишнього середовища, витратність цього виду 

генерації електроенергії, тому її стимулювання зараз не дадуть можливості 



розвивати виробництво дешевої електроенергії після закінчення строку дії 
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