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ОРГАНІЗАЦІЯ ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА РОЗВИТКУ  

ОЕСР — це унікальний форум, у рамках якого державні органи співпрацюють задля вирішення 

економічних, соціальних та екологічних завдань глобалізації. ОЕСР також посідає ключову 

позицію в питаннях розуміння та надання підтримки державам щодо реагування на нові процеси і 

проблеми, які зокрема стосуються корпоративного управління, інформаційної економіки та 

проблем, пов’язаних зі старінням населення. Організація надає платформу для порівняння досвіду 

реалізації політики, пошуку вирішення спільних проблем, виявлення провідної практики і роботи з 

координації внутрішньої та міжнародної політики. Країнами-членами ОЕСР є Австралія, Австрія, 

Бельгія, Канада, Чилі, Чеська Республіка, Данія, Естонія, Фінляндія, Франція, Німеччина, Греція, 

Угорщина, Ісландія, Ірландія, Ізраїль, Італія, Японія, Корея, Люксембург, Мексика, Нідерланди, 

Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Словацька Республіка, Словенія, Іспанія, Швеція, 

Швейцарія, Туреччина, Велика Британія та Сполучені Штати Америки. Європейський Союз також 

бере участь у роботі ОЕСР.  

www.oecd.org 

 

 

ПРОГРАМА ОЕСР «КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ЄВРАЗІЇ»  

Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії», започаткована у 2008 році, має на меті 

прискорення економічних реформ та покращення бізнес-клімату для досягнення сталого розвитку і 

працевлаштування у двох регіонах: Центральній Азії (Афганістан, Казахстан, Киргизька 

Республіка, Монголія, Таджикистан, Туркменістан та Узбекистан) і Східній Європі та Південному 

Кавказі (Вірменія, Азербайджан, Білорусь, Грузія, Республіка Молдова і Україна). Програма також 

робить внесок у стратегію розширення ОЕСР, що імплементується Секретаріатом з питань 

глобальних відносин ОЕСР.  

www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm 

 

 

СТРАТЕГІЯ СЕКТОРНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ УКРАЇНИ — ФАЗА ІІІ 

Проект ОЕСР «Стратегія секторної конкурентоспроможності для України» був розпочатий у 2009 

році. На початковій фазі проекту були визначені пріоритетні джерела конкурентоспроможності за 

галузями, а також виявлені політичні бар’єри, які перешкоджали покращенню інвестиційного 

середовища у ключових галузях, зокрема, сільському господарстві, машинобудуванні та 

приладобудуванні, сфері відновлюваної енергетики та енергоефективності. Метою другої фази було 

подолання специфічних політичних бар’єрів, а також досягнення результатів у короткостроковому 

періоді шляхом застосування найбільш практичних та найефективніших заходів. Наразі проект 

знаходиться на третій фазі, завданням якої є запровадження механізму, який буде покладений в 

основу процесу реформування, а також надання підтримки Уряду України в ефективній реалізації 

реформ. Це відбувається шляхом застосування досвіду та методології ОЕСР, виявлення 

невирішених політичних питань щодо забезпечення конкурентоспроможності приватного сектору у 

цільових галузях, тісної співпраці з самим приватним сектором та організації заходів для розвитку 

потенціалу державних установ. Фаза спільно фінансується Європейським Союзом та Урядом 

Швеції і завершиться у грудні 2015 року. 

www.oecd.org/countries/ukraine/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm 

  

http://www.oecd.org/
http://www.oecd.org/globalrelations/eurasia.htm
http://www.oecd.org/countries/ukraine/ukrainesectorcompetitivenessstrategy.htm
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USD Долар США (валюта) 
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СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СЕКТОР БІОМАСИ 

Контекст: Значна частина великого потенціалу України у розвитку сектору відновлюваної 

енергетики у напрямку виробництва енергії з біомаси не використовується 

1.  Збільшення частки відновлюваної енергетики — значна можливість для України. 

Потенціал України у цьому контексті є значним, а економічні вигоди, які надає розвиток сектору — 

дуже вагомими. Збільшення частки відновлюваної енергетики диверсифікуватиме 

енергопостачання з акцентом на екологічно чистіших джерелах, та розширить портфель 

енергопостачання — зменшуючи залежність країни від вугілля для вироблення електроенергії, та 

газу — для опалення (особливо, враховуючи нещодавні перебої в постачанні). Окрім того, 

зростання частки відновлюваних джерел енергії стимулюватиме розвиток приватного сектора, 

створення нових робочих місць та здобуття знань по всьому ланцюгу доданої вартості, таким чином 

підвищуючи конкурентоспроможність країни. 

 

2.  Біоенергетиці в Україні належить найбільша частка ЗППЕ (загального постачання 

первинних енергоресурсів) з-поміж усіх відновлюваних джерел енергії (ВДЕ), яка становить 1,9 

МТНЕ (59,3%). Однак, її частка ЗППЕ в Україні становить лише 1,6%, оскільки станом на 2013 рік 

частка усього сектору відновлюваної енергетики складала 2,8% ЗППЕ в Україні (Рисунок 1, МЕА, 

2015 р.)
1
 Так, продаж хоча би незначної частки (20-30%) зі 120 мільйонів тон біосировини (у тому 

числі, продуктів рослинництва, сміття, тваринних, деревних та харчових відходів), яка щороку 

виробляється в Україні, для виробництва електричної та теплової енергії з біомаси не лише приніс 

би значні вигоди сільському господарству і торгівлі
2
, а й гарантував би пропозицію багатьом 

компаніям у секторі біомаси. Більш того, згідно з оцінками, культивація 1,5-3% непродуктивних 

земель (близько 118 тисяч гектарів) дозволила би отримати 0,57 МТНЕ до 2020 року 

(Біоенергетична асоціація України, 2015 рік). 

 
Рисунок 1. Відновлювані джерела дають дуже малу частку загального постачання первинних 

енергоресурсів в Україні (ЗППЕ), але біоенергетика має значний потенціал 

OECD Eurasia Competitiveness Programme

Біоенергія та відновлювані джерела: частка в ЗППЕ України
МТНЕ, 2013
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3.  Загалом, сонячна та вітрова енергія має значний потенціал в деяких областях, проте біомаса — 

відновлюване джерело енергії з найбільшим потенціалом в усіх областях України. За оцінками 

Міжнародного агентства з відновлюваної енергетики (IRENA), Україна мама потенціал до 

збільшення частки відновлюваної енергетики з 87 петаджоулів у 2009 році до 870 петаджоулів у 

2013 році. Близько 80% загального цільового потенціалу використання відновлюваних джерел 

енергії в Україні припадає на технології виробництва енергії з біомаси, які могли б забезпечувати 

побутове та промислове теплопостачання (у тому числі централізоване), виробництво 

електроенергії та моторного пального (IRENA, 2015 рік). 

 

4. У результаті консультацій ОЕСР та візитів на місця в Сумській області було з’ясовано, що 

у ході прийняття рішення про інвестування, для інвесторів важливі три основні умови: 

передбачуваність строків спорудження, забезпеченість функціонування та наявності ресурсів, а 

також людський та фінансовий фактори для довгострокових проектів. Інвестиції у відновлювану 

енергетику можуть бути привабливими, оскільки вони пропонують передбачуваний 

довгостроковий грошовий обіг завдяки прибуткам, передбаченим регульованими тарифами. Окрім 

цього, позитивний ефект мають нещодавні зміни в українському законодавстві, які скасували 

вимогу щодо місцевої складової
3
. Загалом, прозорість процесу — ключова умова для прийняття 

інвестором обґрунтованого рішення, яка робить країну привабливою як для внутрішніх, так і для 

іноземних інвестицій.  

Загальні рекомендації: Розробка цілісного підходу приваблення приватних інвестицій у сектор 

біомаси в Україні. 

5. Український уряд повинен запровадити цілісний підхід для стимулювання інвестицій у 

сектор біомаси в Україні. Дії уряду повинні зосереджуватись на створенні привабливого 

інвестиційного середовища, яке б забезпечувало виконання основних вимог потенційних 

інвесторів: передбачувані строки спорудження, забезпечені функціонування та наявності ресурсів, 

умови довкілля, сприятливі для прибутковості та стабільності інвестицій у часі. Така діяльність 

повинна бути спрямована на інвестиційний процес, обов’язкові процедури та інвестиційне 

середовище в цілому.  

Проблеми: Ключові вимоги інвесторів для виходу на ринок не задоволені 

6. Україна не створила середовища, сприятливого для інвестування та розвитку нових 

проектів у секторі біомаси. У країні бракує умов, таких як прозорість і довіра на різних етапах 

інвестування, які би створили і забезпечували існування середовища для приваблення та 

заохочення інвестицій. Необхідно зазначити, що поточна економічна ситуація в країні, зокрема, 

нестабільність валюти та обмеженість доступу до фінансування від місцевих банків, також 

перешкоджає інвестиціям, проте, політика для покращення цих умов не входить до предмету цього 

Звіту.  

7. ОЕСР провела низку консультацій та семінарів із представниками бізнесу, державними 

службовцями та науковцями, щоб обговорити процес інвестування у сектор біомаси в Україні і 

щоби краще зрозуміти нормативно-правову базу і ринок. У цьому контексті ОЕСР здійснила візит 

до Сумської області для проведення фактичної перевірки інвестиційного середовища у сфері 

відновлюваної енергетики в Україні (див. виноску 1). З часу початку проекту та робочого візиту в 

Суми у 2013 році ситуація істотно змінилась. Однак, більшість виявлених проблем досі існує і 

потребує вирішення.  
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Виноска 1. Чому дослідження проводилося саме у Сумській області 

Сумська область розташована у Східній Україні з добре розвинутим сільським господарством: тут 
виробляються значні обсяги залишків сільського господарства, окрім цього, потенціал сектору біомаси 
підкріпляється лісництвом. Потенційний максимальний обсяг виробництва енергії з біомаси в Сумській області, 
згідно з оцінками, становить 17 400 000 МВт-год, у той час як на сьогодні у світлі існуючих технологічних 
перешкод цей обсяг дорівнює 6 100 000 МВт-год. Останній показник еквівалентний 35,7% енергоспоживання у 
Сумській області (3-й Міжнародний форум з відновлюваної енергетики та енергоефективності, 2011 р.) Однак, 
не зважаючи на значний потенціал сектору біомаси в Сумській області та його потенційні переваги для регіону, 
виробництво електроенергії майже у повному обсязі здійснюється за рахунок горючих видів палива.  

Робочий візит в Сумську область у вересні 2013 року продемонстрував складність і неясність адміністративних 
процедур для створення заводу на біомасі. Процес включає велику кількість процедур за участі численних 
організацій — від отримання землі, виділеної під забудову, до отримання фізичного доступу до електромережі 
та оптового ринку електроенергії за зеленим тарифом. При цьому, заходи зі стимулювання інвестиційної 
діяльності здійснюються кількома органами і досі не мають в основі стандартного підходу для приваблення 
інвесторів з різних галузей.  

 

8. Аналіз процедури інвестування для започаткування об’єкту на базі біомаси в Україні 

виявив поять основних кроків, які розподіляються на 17 етапів (див. Рисунок 3, Ю. Петров, М. 

Сисоєв, 2015 р.) та регулюються багатьма законами і кодексами за участю великої кількості різних 

осіб. Окрім цього, обстеження інвесторів під назвою «Створення рівних умов для міжнародних 

інвестицій у чисту енергетику», проведене ОЕСР у 2014 році
4
 за участю міжнародних інвесторів з 

усього світу продемонструвало, що вимоги щодо місцевої складової часто є основною перешкодою 

для міжнародних інвесторів у відновлювану енергетику, за якою йдуть адміністративні та технічні 

бар’єри та «обтяжливі процедури отримання дозволів, ліцензій та сертифікатів або обмежений 

доступу до мережі» (ОЕСР, 2015 р.) Щоб зробити ринок привабливішим для інвесторів, необхідно 

стандартизувати процеси та роз’яснити процедури. 

Рисунок 2. П’ять головних кроків для започаткування об’єкту на базі біомаси в Україні 
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залучати до 50 і більше відповідальних осіб/органів, в залежності від особливостей кожного випадку та підходів 

 
Джерело: Ю. Петров, М. Сисоєв (2015 рік) 
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9. Аналіз ОЕСР та нещодавні консультації підтверджують, що приватні компанії, що 

бажають інвестувати у виробництво теплової та електричної енергії з біомаси в Україні, стикаються 

зі складною та незрозумілою системою. Обтяжливі інвестиційні процедури та нестабільне 

інвестиційне середовище заважають створенню умов, потрібних інвесторам для виходу на ринок. 

Зокрема, інвесторам заважають такі бар’єри: непередбачуваність строків інвестування, 

незабезпеченість функціонування, невизначена прибутковість та стабільність інвестицій. 

Невизначеність строків будівництва 

10. Конкретні строки отримання доступу до земельних ділянок для реалізації проектів та 

отримання дозволів для здійснення будівельних робіт на практиці часто порушуються. Автоматичні 

механізми, які б забезпечували дотримання встановлених законодавством строків, наявні лише 

частково, а процес оцінки для видачі дозволів і документації є незрозумілим. На додаток, 

компетентні органи та використовувані процедури можуть істотно відрізнятися у різних областях, 

залежно від місцезнаходження потенційних інвестицій. Так, у деяких областях працюють незалежні 

інвестиційні агенції, у той час, як в інших продовжують функціонувати підрозділи Державного 

агентства з інвестицій, яке припинило своє існування, внаслідок чого зазначені служби є 

недієздатними, не мають чітких повноважень та інструкцій щодо їхньої діяльності.  

11.  Процедурні проблеми, пов’язані з отриманням дозволів на користування земельними 

ділянками та проведення будівельних робіт, лише погіршують інвестиційний клімат. Чинний 

мораторій на продаж землі перешкоджає розвитку вільного ринку з належною реалізацією права 

власності, блокуючи, таким чином, інвестиції. З одного боку, існуючі процедури придбання та 

визначення цільового призначення земельної ділянки для здійснення діяльності на базі біомаси є 

дуже складними. У кожній області у процедурі беруть участь різні сторони, при цьому система не 

передбачає надання автоматичних «мовчазних погоджень», що робить строки невизначеними. 

Окрім того, у деяких випадках реєстрація земельної ділянки на державному або регіональному рівні 

здійснюється через низку бюрократичних процедур з численними етапами, що сповільнює процес.  

12. До того ж, існуючі земельні права не завжди чітко визначені з огляду на відсутність 

єдиного земельного кадастру. Процес виділення земельної ділянки ще більше ускладнюється в 

умовах відсутності зонування та детального планування територій. Відповідно до законодавства
5
, 

державні та муніципальні органи влади повинні розробляти та ухвалювати плани за власний кошт. 

Однак, на практиці брак коштів та інституційних компетенцій для створення таких планів 

підштовхує державні органи вимагати в інвесторів кошти на залучення додаткових ресурсів та 

розробку необхідної документації. Така ситуація створює додаткові можливості для корупції та 

затягує в часі реалізацію інвестиційних проектів. 

13. З іншого боку, процедура здійснення будівельних робіт окрім виконання 7 етапів, 

безпосередньо пов’язаних із будівництвом, може вимагати 14 різних дозволів, ухвалень та 

повідомлень за участю різних сторін (див. ДОДАТОК А), що може спричиняти істотні затримки. 

Нещодавні зміни у законодавстві щодо будівництва у певній мірі спростили зазначену процедуру, 

скасувавши вимогу щодо інформування державної пожежної служби, місцевих органів влади тощо. 

Більш того, зараз дозволяється виправляти помилки, виявлені автором проекту.
6 
 

Функціонування об’єктів не забезпечене 

14. Навіть якщо інвестор спроможний подолати труднощі зі спорудженням об’єкту на біомасі, 

він не може бути впевненим у можливості функціонування такого об’єкту та отримання доходів за 

постачання електричної і теплової енергії. Ланцюг доданої вартості в секторі біомаси в Україні 

погано структурований і здебільшого перешкоджає процесу інвестування. Так, одним із основних 

бар’єрів є складність отримання доступу до стабільного постачання палива у країні. Причиною 
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цьому є декілька факторів, у тому числі брак інформації щодо можливих локальних 

постачальників/клієнтів. У випадку МСП відсутність інструкцій із укладання контрактів є суттєвим 

бар’єром у постачанні палива, оскільки їм часто бракує юридичних навичок для укладання 

комплексних договорів від свого імені.  

Невизначена прибутковість та стабільність інвестицій 

15. Інвестор повинен мати змогу здійснити надійний фінансовий аналіз потенційних 

інвестицій, особливо в розрізі прибутковості. Умови, що існують в Україні, не дають можливості 

приймати зважені інвестиційні рішення. Так, стимули, створені на основі «зеленого тарифу»
7
 для 

електричної енергії та «стимулюючого тарифу»
8
 для теплової енергії не є гарантованими, оскільки 

такі тарифи застосовуються вже після того, як об’єкт збудований і введений в експлуатацію (за 

фактом). Це означає, що зелений та стимулюючий тарифи ухвалюються і надаються уже лише після 

здійснення початкових інвестицій у вигляді витрат на придбання земельної ділянки та витрат на 

будівництво об’єкту. Відсутність гарантій в отриманні доходів руйнує систему стимулів, що прямо 

впливає на майбутні грошові потоки і, відповідно, бажання інвесторів започаткувати об’єкти на базі 

біомаси в Україні.  

16. Насамкінець, для розвитку і приваблення інвестицій сектор відновлюваної енергетики 

повинен мати кваліфіковану робочу силу, здатну задовольнити потреби відповідних регіонів. 

Результати огляду, проведеного ОЕСР та Світовим Банком стосовно дефіциту знань і навичок в 

Україні («OECD-World Bank Survey on Skills Gaps in Ukraine»), свідчать про те, що в секторі 

відновлюваної енергетики існує попит на висококваліфікованих фахівців; при цьому найбільший 

брак кваліфікованої робочої сили спостерігається в різних технічних сферах (наприклад, технологи 

біоенергетичних установок, інженери-електрики та інженери-механіки). Приваблення достатньої 

кількості кваліфікованих технічних спеціалістів може виявитись критичним для забезпечення 

розвитку фірм, що займаються виробництвом енергії з відновлюваних джерел. Також бракує 

фахового й управлінського персоналу різної спеціалізації. Описаний попит поки не є критичним, 

оскільки, хоч кількість найнятих спеціалістів та управлінців лишається досить невеликою, та сектор 

наразі й не є масштабним. Але доступ до кваліфікованої робочої сили може виявитись дуже 

важливим для розвитку сектору у середньостроковій перспективі. Результати огляду показали, що 

дефіцит кваліфікованих спеціалістів негативно позначається на конкурентоспроможності компаній, 

що займаються виробництвом енергії з відновлюваних джерел, зокрема, на продуктивності та 

якості їхньої роботи, що призводить до втрати комерційних можливостей.  
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РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО СТИМУЛЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙ У СЕКТОР БІОМАСИ В 

УКРАЇНІ 

17. Уряд України повинен запровадити комплексний підхід до вирішення проблем для 

забезпечення залучення приватних інвестицій у сектор біомаси в Україні, що матиме результатом 

стимулювання економічної діяльності в регіонах та сприяння здобуттю країною енергетичної 

незалежності. Загальна запропонована стратегія, що передбачає заходи як у процедурній, так і в 

інвестиційній площині, має три основні напрямки, що формують ключові умови для інвесторів:  

1. Гарантія передбачуваності строків будівництва 

2. Забезпечення функціонування об’єктів 

3. Сприяння прибутковості та сталості інвестицій 

Рисунок 3. Комплексний підхід покликаний вирішити три основні проблеми для приватних інвесторів 

OECD Eurasia Competitiveness Programme
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силою 

 

Гарантія передбачуваності строків будівництва 

18.  Щоб запевнити інвесторів у тому, що їхні проекти будуть реалізовані, можна вжити таких 

чотирьох заходів: переглянути мораторій на придбання землі, а також процедури взяття в оренду 

земельних ділянок та вимоги до визначення розвитку сектору біомаси в якості цільового 

призначення земельної ділянки; спростити процедуру отримання будівельних дозволів та 

впровадити ефективне ОВД; підвищити прозорість шляхом упровадження принципу «мовчазного 

погодження»; уповноважити регіональні центри розвитку інвестицій сприяти розповсюдженню 

інформації про чинні стандарти та розміщувати в мережі Інтернет інформацію про інвестиційні 

процеси. 



 

10 

 

Захід 1. Перегляд мораторію на придбання землі, а також процедури взяття в оренду земельних 

ділянок та вимог до визначення розвитку сектору біомаси в якості цільового призначення земельної 

ділянки.  

19.  Реформа, спрямована на зміну умов мораторію та створення єдиного земельного кадастру 

для чіткішого визначення прав на землю і спрощення операцій із землею, зробила б землю 

доступнішою для цілей будівництва об’єктів.
9
 По-друге, спрощення процедур реєстрації земельних 

ділянок, придатних для цілей розвитку сектору біомаси, можна досягти шляхом удосконалення 

законодавчої бази. Наприклад, надання дозволу на розвиток сектора біомаси із використанням 

земель несільськогосподарського призначення або земельних ділянок, непридатних для ведення 

сільського господарства, спростило б процедури зміни цільового призначення земельної ділянки.
10 

По-третє, усунення необхідності подвійної реєстрації земельних ділянок на національному і 

регіональному рівнях сприяло б пришвидшенню інвестиційного процесу шляхом усунення певних 

бюрократичних перешкод. Цього можна досягти шляхом упровадження єдиного земельного 

кадастру, як уже відзначалось вище.  

Захід 2. Спрощення процедури отримання будівельних дозволів та впровадження ефективного 

ОВД. 

20. Необхідно впровадити спрощену процедуру видачі дозволів на будівництво об’єктів, що 

працюють на біомасі. Інвестори повинні мати чітке розуміння того, яким чином отримати необхідні 

дозволи та які існують проміжні етапи. Скорочення кількості зацікавлених сторін сприятиме 

зниженню кількості можливих затримок. Однак слід відзначити, що нещодавно процедуру було 

вдосконалено
6
. У європейських країнах процес отримання дозволу на будівництво тісно пов’язаний 

із отриманням екологічного дозволу (Директива 2011/92/ЄС, відома як Директива про оцінювання 

впливу на довкілля — Директива про ОВД)
11

, що забезпечує їх ефективне використання. 

Гармонізація із європейськими стандартами, що розпочалася нещодавно, відкриває можливості для 

спрощення процедури отримання дозволів на будівництво шляхом ефективного впровадження 

оцінювання впливу на довкілля, яке поки що в Україні не застосовується. 

21. Наприклад: 

 В Італії для одного проекту можливо отримати всі необхідні дозволи одночасно. Так, 

видача інтегрованих екологічних дозволів (у тому числі на будівництво, водовідведення, 

експлуатацію) спрощує процес отримання необхідних погоджень.  

 У Нідерландах дозволи видаються у чіткій послідовності: спершу видається екологічний 

дозвіл, який може бути оскаржений громадськістю
11

, і лише після цього видається дозвіл 

інвестору.  

 У Великобританії процедура перевірки впливу на довкілля передбачає можливість 

отримати одночасно дозвіл на планування (що включає дозвіл на планування та дозвіл на 

використання земельної ділянки) та екологічний дозвіл. 

Захід 3. Підвищення прозорості шляхом упровадження принципу «мовчазного погодження». 

22. Необхідно чітко визначити термін для надання відповіді на подану інвестором пропозицію 

з усіма необхідними документами. Цього можна досягти шляхом упровадження автоматичного 

«мовчазного погодження» відповідними органами після спливу певного терміну (без можливості 

його оскарження), що спонукатиме державних управлінців дотримуватись установлених строків, 

убезпечить приватних інвесторів від непередбачуваних затримок, що можуть спричинятись 

неефективною роботою державних агенцій, та сприятиме зниженню рівня корупції. Цей правовий 
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принцип уже застосовується до більшості етапів будівництва та до деяких процесів розподілу 

земельних ділянок (Ю. Петров, М. Сисоєв, 2015 р.), однак він повинен охоплювати й інші етапи, 

щоб гарантувати передбачуваність строків і ресурсів, залучених на всіх цих етапах. Крім того, для 

забезпечення належного планування необхідно завчасно чітко визначити всі вимоги (щодо видачі 

дозволів на використання обладнання, будівництво, екологічних дозволів тощо) і можливі 

ускладнення. 

Захід 4. Уповноваження регіональних центрів розвитку інвестицій сприяти розповсюдженню 

інформації про чинні стандарти та розміщувати в мережі Інтернет інформацію про інвестиційні 

процеси. 

23.  Центри розвитку інвестицій повинні надавати послуги за принципом «єдиного вікна», але 

при цьому вони повинні мати чіткіші повноваження та кваліфікований персонал і діяти у 

відповідності до національної стратегії розвитку інвестицій. Регіональні центри повинні розробляти 

цільові інвестиційні стратегії. У регіонах, які, як вважається, мають високий потенціал для розвитку 

виробництва енергії з біомаси, наприклад, Суми, сектор біомаси повинен бути включений до 

пріоритетних напрямків стратегії розвитку інвестицій, щоб забезпечити його належне 

позиціонування та проведення належних роз’яснювальних заходів. У сфері інвестування у 

виробництво енергії з відновлюваних джерел, загалом, і виробництва енергії з біомаси, зокрема, 

такі центри можуть виступати брокерами для інвесторів, виконуючи функції, так би мовити, 

«мосту» до широкого спектру послуг: від планування і надання агентських послуг до 

безпосереднього виконання і взаємодії з місцевими органами для вирішення питань, пов’язаних із 

процедурними аспектами, розподілом земель тощо. Щоб чітко визначитись із процедурою, 

тривалістю, вартістю ліцензій/дозволів і зацікавленими сторонами, центри розвитку інвестицій 

могли б підготувати типовий інвестиційний пакет для сприяння виробництву енергії з біомаси у 

деяких пріоритетних регіонах. Щоб розробити оптимальну модель, доцільно було б проаналізувати 

успішний міжнародний досвід: 

 «Invest in Bavaria» — агентство з розвитку бізнесу, організоване Міністерством 

економічних відносин Баварії та компанією «Bayern International Gmbh», — працює з 1999 

року і надало підтримку 1 350 інвестиційним проектам у Баварії, багато з яких пов’язані з 

виробництвом енергії з біомаси. Це агентство надає безоплатні послуги у чотирьох 

основних сферах: планування і підготовка, пошук і вибір місцевості, реалізація і підтримка 

національного та міжнародного зростання. 

 «Invest in Turkey» — Агентство з підтримки і розвитку інвестицій Турецької Республіки, 

що надає допомогу інвесторам до, під час і після їх виходу на ринок Туреччини. Зокрема, 

цей орган проводить стандартизовану процедуру ліцензування для будівництва 

електростанцій на основі відновлюваних джерел. Ця проста покрокова процедура 

складається з 6 етапів і доступна онлайн (див. рисунок 5). 
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Рисунок 4. «Invest in Turkey» надає детальну інформацію про потенційних інвесторів у сектор 
відновлюваної енергетики 

OECD Eurasia Competitiveness Programme

Простий покроковий 
процес — приклад з веб-
сайту «Invest in Turkey»

«Invest in Turkey» — Агентство 
з підтримки і розвитку 
інвестицій Турецької 
Республіки, офіційна 
організація з підтримки 
інвестиційних можливостей 
Туреччини у світовій бізнес-
спільноті, що надає допомогу 
інвесторам до, під час і після 
їх виходу на ринок Туреччини. 

Ця організація проводить 
стандартизовану процедуру 
ліцензування об’єктів, що 
виробляють енергію з 
відновлюваних джерел,
через Інтернет.

«Invest in Turkey»

10

 
Джерело: Invest in Turkey, офіційна веб-сторінка, http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx, станом на 2 грудня 2015 

р.  

Забезпечення функціонування об’єктів 

24. Уряд повинен удосконалити процедурні норми та покращити інвестиційне середовище, 

щоб забезпечити можливість паралельного проведення процедур і підтримки процесу закупівель 

палива з біомаси, особливо для МСП. 

Захід 5. Забезпечення можливості проведення паралельних процедур. 

25. Необхідно забезпечити можливість одночасного проведення процедур для зниження 

ризиків, з якими інвестори стикаються сьогодні. Інвестору потрібно дозволити у будь-який час 

одночасно подати кілька запитів до державних органів, наприклад, заяву на підключення до мережі 

та заяву на застосування «зеленого» тарифу чи стимулюючого тарифу (див. також захід 7). 

Наприклад, нещодавній перехід Японії на виробництво енергії з відновлюваних джерел (зокрема, у 

зв’язку з аварією на АЕС у Фукусімі) призвів до значного підвищення встановленої потужності 

станцій, що працюють на біомасі. Типові процедури отримання дозволу на будівництво станції, що 

працює на біомасі, в Японії включають попередні консультації щодо підключення до мережі на 

дуже ранньому етапі — між етапами територіального планування та ТЕО. Запити на підключення 

до мережі, заяви на укладення договору з оператором мережі і заяви на сертифікацію об’єкта 

подаються одночасно до початку етапу фінансування. 

Захід 6. Підтримка процесу закупівель палива з біомаси, особливо для МСП. 

26.  Підтримка закупівель палива повинна надаватись у рамках цільових програм. Зокрема, 

необхідно збирати, структурувати та оприлюднювати інформацію про належні види палива з 

біомаси, формат взаємодії, постачальників, середні ціни в кожному регіоні. Наприклад, у 

Великобританії компанія «Carbon Trust» публікує настанови із закупівлі палива з біомаси і типові 

http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
http://www.invest.gov.tr/en-US/Pages/Home.aspx
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договори для сприяння здійсненню закупівель палива і веденню переговорів щодо закупівлі (див. 

рисунок 5). 

Рисунок 5. Настанови щодо закупівлі для виробників енергії з біомаси можуть бути особливо 
корисними для МСП 

OECD Eurasia Competitiveness Programme
Джерело: Carbon Trust (2012), Biomass fuel procurement guide
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(PPC)

13

 
Джерело: Carbon Trust (2012), Biomass fuel procurement guide 

Сприяння прибутковості та сталості інвестицій  

27. Щоб стимулювати інвестиції в сектор біомаси, як і в будь-які інші сектори, уряд повинен 

сприяти прибутковості і сталості сектору, які слугують «сигналами» для інвесторів. Уряд повинен 

забезпечити умови для ефективного приваблення і підтримки інвестицій, зокрема, шляхом 

сприяння досягненню фінансової стабільності проектів у секторі біомаси в Україні і гарантування 

доступності людського капіталу для задоволення потреб інвесторів. 

Виноска 2. Досвід Данії в організації ланцюга постачання біомаси 

Завдяки навчальному візиту до Данії у квітні 2015 року в рамках проекту ОЕСР, організованому у співпраці 
з Енергетичним агентством Данії, українські делегати отримали можливість напряму вивчити досвід своїх колег 
в організації виробництва, забезпеченні технічної спроможності та розробці структури постачання об’єктів, що 
забезпечують централізоване опалення на основі виробництва теплової енергії з біомаси (Borup Varmevaerk). У 
Данії, яка вважається країною з одним із найрозвиненіших ринків біомаси у світі, нараховується 200 районних 
теплоцентралей і 15 теплоелектростанцій, що працюють на деревині чи соломі, 33 теплоелектростанції, що 
працюють на біогазі та 8 теплоцентралей і 24 теплоелектростанції, що використовують в якості палива тверді 
відходи. Загалом енергія, вироблена з біомаси, складає 13% від сукупного обсягу споживання електроенергії і 
21% від сукупного обсягу теплової енергії, що постачається для цілей опалення. Крім того, багато масштабних 
теплоелектростанцій, що обслуговують головні міста, перейдуть на біомасу протягом найближчих десяти років, 
оскільки багато великих міст ухвалюють стратегії, що передбачають зниження або повне усунення вуглецевих 
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викидів для вирішення проблем зміни клімату. 

Екологічна стратегія країни відіграла в цьому ключову роль, адже вона передбачає збільшення частки 
виробництва енергії з відновлюваних джерел з 30%, що вимагаються за директивами ЄС у сфері відновлюваної 
енергетики, до 35%, передбачених Енергетичною угодою Данії, до 2020 року і до 100% у 2050 році. Зокрема, 
спалювання соломи на полях було заборонено ще у 1990 році, а в 1993 році була введена вимога щодо 
обов’язкового використання частини соломи для виробництва електроенергії (1,2 мільйони тон невисушеної 
соломи та 0,2 мільйони тон невисушеної деревинної стружки до 2000 року). Ці політичні заходи відіграли 
важливу роль у розвитку ринку біомаси завдяки організації ланцюга постачання палива. Крім того, спеціальні 
закупівельні тарифи на електроенергію, вироблену з біомаси, що були введені на початку 80-х років, у 2008 
році були підвищені, що послугувало стимулом для інвестування у виробництво електро- і теплоенергії з 
біомаси. 

Захід 7. Надання дозволу на подання заяви на встановлення «зеленого» та стимулюючого тарифів 

до введення об’єкта в експлуатацію. 

28. Забезпечення встановлення «зеленого» та стимулюючого тарифів на початку 

інвестиційного процесу до введення об’єкту в експлуатацію, на відміну від сьогоднішньої 

практики, дозволило б інвесторам розробляти надійніші фінансові плани та точніше розраховувати 

рівень прибутків від інвестицій. «Зелений» і стимулюючий тарифи є основною запорукою 

прибутковості інвестицій у частині грошових потоків, тому процедура їх установлення повинна 

бути прозорою і проводитись у доцільні строки. Наприклад, у Німеччині Закон про джерела 

відновлюваної енергії 2014 року (який регулює доступ до тарифів на постачання енергії
12

 на 

національному рівні) зобов’язує виплачувати винагороду операторам мереж за інвестування у 

формі спеціальних закупівельних тарифів, що розраховуються на основі структури собівартості 

установки. Таким чином, державне управління здатне гарантувати оптимальну маржу для 

інвесторів, водночас уникаючи надмірних витрат.  

Захід 8. Забезпечення висококваліфікованої робочої сили у секторі.  

29. Система вищої освіти повинна бути оновлена з метою гарантувати забезпеченість 

висококваліфікованими кадрами, зокрема, спеціалістами з біоенергетичних установок, 

електромеханіків та інженерів. Система професійної технічної освіти також може відіграти важливу 

роль у підготовці кадрів у цьому секторі. Приваблення достатньої кількості кваліфікованих 

технічних спеціалістів може виявитись критичним для забезпечення короткострокового розвитку 

фірм, що займаються виробництвом енергії з відновлюваних джерел. Університети повинні тісніше 

співпрацювати з представниками бізнесу для визначення поточних і майбутніх потреб галузі та 

запровадження практичної підготовки й оновлення навчальних програм, які могли б задовольнити 

зростаючий попит. Взаємодія з освітніми закладами сприяла б забезпеченню галузі кваліфікованою 

робочою силою і розвитку навичок, необхідних для розвитку галузі. Це, у свою чергу, стало б 

додатковим активом, який би забезпечив приваблення потенційних інвестицій до сектору.  

 

Примітки:

                                                      
1 Національний план дій з відновлювальної енергетики (розроблений на основі Директиви про відновлювану енергетику 

2009/28/ЄС), ухвалений Кабінетом Міністрів України 1 жовтня 2014 року, має на меті збільшити споживання 

відновлюваної енергії до 8,6 МТНЕ до 2020 року. На сьогоднішній день зазначений план дій переглядається для 

оновлення передбачених ним цілей. 

2 До 5 600 грн за тону, на основі обговорення з Біоенергетичною асоціацією України, проведеного у ході двосторонньої 

зустрічі з ОЕСР в рамках програми «Конкурентоспроможність Євразії» (липень 2015 року). 
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3 4 червня 2015 року Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення конкурентних умов виробництва електроенергії з альтернативних джерел енергії» № 514-VIII (далі — 

Закон № 514), який скасував вимоги щодо місцевої складової як передумову отримання «зеленого тарифу», проте зберіг 

їх у якості стимулу: їх виконання надаватиме надбавку до зеленого тарифу в розмірі 5% (за умови використання 30% 

обладнання українського виробництва) або 10% (за умови використання 50% обладнання українського виробництва). 

Окрім того, після внесення змін Законом № 514 поняття «біомаса» включає також продукцію (а не лише відходи). 

 
4 На прикладі 62 респондентів з 59 провідних компаній, які функціонують на світовому рівні (68%) або у певній країні 

(27%) у сфері сонячної та вітрової енергетики. 

5 Земельний кодекс України від 25 жовтня 2001 року № 2768-II; 4) Закон України « Про регулювання містобудівної 

діяльності» від 17 лютого 2011 року № 3038. 

6 Спрощення були запроваджені Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання виконання підготовчих і 

будівельних робіт» від 13 квітня 2011 року №466 і застосовуються через Постанови КабМіну від 26 серпня 2015 року 

№ 747 та від 21 жовтня 2015 року №879. 

7 Тариф на постачання електроенергії в мережу (FIT) або «зелений тариф» — найрозповсюдженіший механізм політики, 

призначений для стимулювання інвестицій у відновлювану енергетику. Зазвичай, він досягає поставлених цілей у 

контексті довгострокових контрактів (15-25 років) із виробниками енергії з відновлюваних джерел, виходячи із затрат 

на її виробництво на основі кожної окремої технології. Коли йдеться про біомасу, при прийнятті політичних рішень 

різниця у вартості зазвичай визначається на основі розрізнення видів палива: відходи лісового або сільського 

господарства, відходи тваринництва тощо. Ставки «зеленого тарифу» в Україні були оприлюднені Національною 

комісією, що здійснює державне регулювання у сфері комунальних послуг (НКРЕКП), а до відповідного законодавства 

нещодавно були внесені зміни (Закон №514). 

8 Ставки стимулюючого тарифу на виробництво теплової енергії з біомаси, яке є однією з альтернатив природного 

газу, дорівнюють або наближаються до тарифів на теплову енергію, вироблену з природного газу. 

9 Мораторій необхідно скасувати якнайшвидше, та при цьому в першу чергу необхідно створити належні правові та 

інституційні умови для ефективного функціонування земельного ринку. Поспішне скасування мораторію, заплановане 

на початок 2016 року, практично не лишить часу для належного зниження ризиків, пов’язаних зі слабкою 

інституційною базою та недоліками законодавства. Наприклад, ОЕСР рекомендує скоротити штат Державного 

агентства земельних ресурсів і реорганізувати його в сучасну кадастрову службу, що не матиме регуляторних або 

правозастосовних повноважень (Огляд ОЕСР політики у сфері сільськогосподарського інвестування в Україні, 2015 р.). 

10 Зокрема, Законопроектом №2529a пропонується внести зміни до таких 3 законодавчих актів:  

1) Закон України «Про землі енергетики та правовий режим спеціальних зон енергетичних об’єктів». 

Запропоновані зміни полягають в основному у тому, щоб дозволити розташовувати об’єкти, що виробляють 

теплову та/або електричну енергію з відновлюваних джерел та/або біомаси (надалі «об’єкти»), на земельних 

ділянках усіх категорій і форм власності без зміни зареєстрованого цільового призначення відповідної земельної 

ділянки. 

2) Земельний кодекс України. Запропоновані зміни полягають в основному в тому, щоб дозволити будівництво 

об’єктів на земельних ділянках несільськогосподарського призначення або земельних ділянках 

сільськогосподарського призначення нижчої якості. 

3) Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності». Пропонується до 1 січня 2018 року дозволити 

будівництво об’єктів на земельних ділянках / територіях навіть за відсутності належним чином затверджених 

детальних планів таких територій або планів зонування. 

11 Директива про оцінювання впливу на довкілля (2011/92/ЄС) визначає, які проекти у секторі біомаси підлягають ОВД, 

застосовні процедури та зміст оцінювання для запровадження оптимізованого підходу по всій Європі. 

12 Механізм, подібний до «зеленого» тарифу, описаного вище. 

http://zakon.rada.gov.ua/go/514-VIII
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НАСТАНОВИ ЩОДО ВИКОНАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ 

30. У цьому розділі окреслені деякі принципи виконання викладених вище рекомендацій. На 

рисунку 6 зображена відповідна дорожня карта, згідно з якою виконання кожної рекомендації 

становить окремий етап. 

 

 Розробка політик і програм спільно з відповідними зацікавленими сторонами. Уряд 

повинен інформувати підприємства у сфері постачання електричної та іншої енергії, 

регіональні державні агенції, виробників електричної і теплової енергії, постачальників 

сировини для виробництва енергії з біомаси та інвесторів про заплановані політичні 

реформи. Їхні відгуки та пропозиції можуть бути надзвичайно важливі для успішного 

планування та впровадження реформ. У зв’язку з цим уряд повинен розглянути 

можливість продовження роботи державно-приватної робочої групи, створеної ОЕСР у 

рамках проекту (див. Додаток В), а також організації подальших регулярних зустрічей для 

проведення консультацій із членами цієї робочої групи.  

 Забезпечення мотиваційної основи політик і програм. Покращення інвестиційного 

процесу та інвестиційного клімату є ключовим чинником успішності у секторі біомаси в 

Україні. Таким чином, мотиви й переваги фінансування і реалізації проектів у секторі 

біомаси повинні бути чіткими, зрозумілими та загальновизнаними на національному рівні. 

Наприклад, прозора й оперативна процедура затвердження «зелених» тарифів і 

стимулюючих тарифів здатна забезпечити бажану продуктивність проектів у секторі 

біомаси і залучення інвестицій. 

 Використання досвіду інших країн в поширенні інформації про розробку й реалізацію 

політики, а також зміцненні потенціалу в країні. Міжнародний досвід і належна практика 

є важливими для визначення найбільш доцільних в українських реаліях підходів, оскільки 

універсальних рішень у цій сфері не існує. У цьому звіті наведені приклади політик, 

упроваджених із метою стимулювання сектора біомаси у низці країн-членів ОЕСР. Існує 

багато інших прикладів, які варто було б розглянути. Однак не всі політики повністю 

придатні для українських реалій. Адже в Україні ефективне застосування будь-якої 

політики і законодавства є критично важливим чинником досягнення взаєморозуміння між 

різними зацікавленими особами, залученими до всіх ланцюгів постачання сировини для 

виробництва енергії з біомаси, а також будівництва й експлуатації станцій, що працюють 

на біомасі. Таким чином, важливо враховувати соціальне, економічне й політичне 

середовище, в якому здійснюватимуться реформи, щоб адаптувати їх до місцевих реалій. 

 Забезпечення належного моніторингу й оцінювання. Політики і програми повинні 

підлягати регулярному моніторингу й оцінюванню для забезпечення їх ефективної 

реалізації. Зокрема, розробники політик повинні забезпечити належне використання 

бюджетних ресурсів і досягнення поставлених цілей. У зв’язку з цим необхідно постійно 

оновлювати методику оцінювання рівня впровадження різних політик, визначення 
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цільових показників, сфери відповідальності, бюджетних потреб, строків, подальших 

кроків та очікуваних результатів для кожного практичного допоміжного заходу. 

 

Рисунок 6. Орієнтовний графік виконання рекомендацій 

 

 

OECD Eurasia Competitiveness Programme

1. Перегляд мораторію на придбання землі, а також процедури взяття в оренду 

земділянок та вимог до визначення розвитку сектору біомаси в якості 

цільового призначення земельної ділянки. 

2. Спрощення процедури отримання будівельних дозволів та впровадження 

ефективного ОВД

3. Підвищення прозорості через упровадження принципу «мовчазного 

погодження»

4. Надання повноважень агентствам розвитку інвестицій

Короткостроков

а перспектива < 

1 року

Середньостроков

а перспектива 1-3 

роки

Довгостроков

а перспектива 

>3 років

Індикативні приклади з досвіду країн-членів ОЕСР

Гарантія передбачуваності строків будівництва

5. Забезпечення можливості проведення паралельних процедур

6. Підтримка процесу закупівель палива з біомаси, особливо для МСП

Забезпечення функціонування об’єктів

Сприяння прибутковості та сталості інвестицій

7. Надання дозволу на подання заяви на встановлення «зеленого» 
та стимулюючого тарифів до введення об’єкта в експлуатацію

8. Забезпечення сектору висококваліфікованою робочою силою 

14
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ДОДАТОК А. КЛЮЧОВІ ЕТАПИ РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТІВ У СЕКТОРІ БІОЕНЕРГЕТИКИ 

У таблиці нижче представлений огляд ключових етапів реалізації проектів у секторі біоенергетики 

із зазначенням передбачених строків і загальної кількості зацікавлених сторін, які повинні 

залучатися до таких проектів (точний опис відповідної законодавчої бази міститься у праці 

Ю. Петрова і М. Сисоєва, 2015). 

 
"Таблиця" 1. Ключові етапи реалізації проектів у секторі біоенергетики 

Ключові етапи Передбачені 

законодавством 

строки
1
 

Ключові зацікавлені сторони 

1.  Розробка 

інвестиційного 

плану 

Залежно від інвестора 0 (здійснюється самою компанією) 

2.  Набуття права на 

земельні ділянки 

Якщо вони 

знаходяться у 

приватній власності:  

5+ місяців
2
 

Якщо вони 

знаходяться у 

державній власності:  

9 місяців + 

перемовини 

Якщо вони знаходяться у приватній власності: 2+ 

зацікавлені сторони (урядовий орган або орган 

місцевого самоврядування; орган державної 

реєстрації прав власності при Міністерстві юстиції 

України або нотаріус) 

Якщо вони знаходяться у державній власності: 6+ 

зацікавлені сторони (урядовий орган або орган 

місцевого самоврядування; орган державної 

реєстрації прав власності при Міністерстві юстиції 

України або нотаріус; організація з управління 

земельними ресурсами; орган з містобудування та 

архітектури; інші органи, що займаються 

питаннями, пов’язаними із земельними ділянками 

спеціального призначення; центр надання 

адміністративних послуг / акредитований оцінювач 

землі; державний орган із земельних питань та його 

територіальні відділення) 

3.  Погодження 

питання 

підключення до 

мережі електро- / 

теплопостачання із 

операторами цих 

мереж 

2,5 місяці 1 зацікавлена сторона [енергорозподільча компанія 

(обленерго) або власник ліцензії на передачу 

енергії лініями передач та міжнародними 

магістралями (Державне підприємство 

«Національна енергетична компанія «Укренерго») 

або теплорозподільча компанія] 

2 зацікавлені сторони (якщо йдеться про 

                                                      
1 У таблиці представлені максимальні строки (наприклад, строк «до 1 місяця» прийнято за «1 місяць»). Будь ласка, 

зауважте, що деякі етапи перераховані не в послідовному порядку, тож загальний строк може відрізнятись. 

2 Окрім випадків, коли вимагається вимушений перепродаж землі, оскільки така процедура вимагає відкриття судового 

провадження. 
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когенерацію, оскільки в цьому випадку повинні 

бути задіяні обидва органи) 

4.  Розробка технічного 

завдання для 

проектної 

документації 

0,5 місяця (за умови, 

що інвестор подає 

документи паралельно 

до різних органів) 

8+ зацікавлених сторін (орган з питань 

містобудування та архітектури; органи 

(організації), відповідальні за надання інженерної 

підтримки будівельному проекту (щодо водо-, 

тепло-, енерго- та газопостачання, водовідведення, 

вуличного освітлення, телефонних мереж, 

пожежної та техногенної безпеки; компанія та 

проектна організація) 

5. Розробка проектної 

та пов’язаної 

документації 

Не визначено законом 2 зацікавлені сторони (експертні організації, що 

відповідають критеріям, встановленим 

Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, проектувальники) 

6.  Експертиза 

будівельного 

проекту (за 

необхідності) 

1 місяць 2 зацікавлені сторони (експертні організації, що 

відповідають критеріям, встановленим 

Міністерством регіонального розвитку, 

будівництва та житлово-комунального 

господарства, проектувальники) 

7. Забезпечення 

будівельних і 

підготовчих робіт 

0,25 місяця 1 зацікавлена сторона (Державна архітектурно-

будівельна інспекція та її територіальні відділення) 

8.  Будівництво 1 місяць 1 зацікавлена сторона (Державна архітектурно-

будівельна інспекція та її територіальні відділення) 

9.  Огляд і тестування 

обладнання 

2 місяці + час на 

випробування на 

безпеку (не 

визначений) 

2 зацікавлені сторони (енергорозподільча 

організація; Державна служба України з питань 

праці) 

10.  Введення в 

експлуатацію 

0,5 місяця 2 зацікавлені сторони (Державна архітектурно-

будівельна інспекція та її територіальні відділення; 

власники відповідних інженерних систем або 

власники відповідних ліцензій) 

11. Підключення до 

енерго- / 

тепломереж(і) 

0,5 місяця + 

перемовини 

3-4 зацікавлені сторони (енергорозподільча 

компанія – власник мереж; енергопостачальна 

компанія; Державне підприємство «Національна 

енергетична компанія «Укренерго»; державна 

технічна комісія; теплорозподільча компанія)  

12. Отримання ліцензії 

та виробництво 

енергії 

1 місяць 1 зацікавлена сторона (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг) 

13. Реєстрація в якості 

учасника оптового 

ринку електричної 

енергії 

2 місяці 1 зацікавлена сторона (Рада оптового ринку 

електричної енергії) 

14.  Встановлення 

«зеленого» тарифу 

1 місяць 1 зацікавлена сторона (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг) 

15. Підписання 

договору про 

1,5 місяця 2 зацікавлені сторони (Державне підприємство 

«Енергоринок»; Національна комісія, що здійснює 
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купівлю-продаж 

електроенергії з 

Державним 

підприємством 

«Енергоринок» 

державне регулювання у сферах енергетики та 

комунальних послуг) 

16. Отримання ліцензії 

на виробництво 

та/або постачання 

теплової енергії за 

регульованим 

тарифом 

1 місяць 1-2 зацікавлені сторони (Національна комісія, що 

здійснює державне регулювання у сферах 

енергетики та комунальних послуг, а також Рада 

Міністрів Автономної Республіки Крим, обласні 

державні адміністрації та державні адміністрації 

міст Києва та Севастополя залежно від умов) 

17. Встановлення 

регульованих 

тарифів на 

виробництво і 

постачання теплової 

енергії 

1 місяць 2-3 зацікавлені сторони (ДАЕЕ; Національна 

комісія, що здійснює державне регулювання у 

сферах енергетики та комунальних послуг, а також 

Рада Міністрів Автономної Республіки Крим, 

обласні державні адміністрації та державні 

адміністрації міст Києва та Севастополя залежно 

від умов) 

ВСЬОГО 17 етапів До 21+ місяця 25-30+ (зацікавлені сторони, залучені на 

декількох етапах, враховані лише раз) 
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ДОДАТОК В. МЕТОДОЛОГІЯ І ПІДХІД ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ 

У цьому звіті представлені результати аналізу, проведеного експертами ОЕСР спільно з державно-

приватною Робочою групою з питань відновлюваних джерел енергії, очолюваної Державним 

агентством з енергоефективності та енергозбереження України (ДАЕЕ). До складу Робочої групи 

входять представники уряду, приватного сектору, громадянського суспільства та міжнародні 

експерти, які проводили регулярні зустрічі з метою обговорити наявні проблеми та сприяти обміну 

знаннями з країнами-членами ОЕСР. Проект має на меті підвищити конкурентоспроможність у 

країні шляхом стимулювання інвестицій у виробництво енергії з відновлюваних джерел, у першу 

чергу, у сектор біомаси, що має високий потенціал в Україні. 

Протягом періоду реалізації Проекту було проведено кілька консультацій із зацікавленими 

сторонами з України. Низка зустрічей і заходів із підвищення потенціалу проводились як в Україні, 

так і за кордоном. Графік цих заходів представлений нижче: 

 26 – 28 березня 2013 року: ознайомча поїздка до Києва та 1-е засідання Робочої групи 

 9 – 11 липня 2013 року: ознайомча поїздка до Києва та 2-е засідання Робочої групи 

 24 – 27 вересня 2013 року: навчальна поїздка до м. Сум, Україна 

 10 – 12 червня 2014 року: ознайомча поїздка до Києва та 3-є засідання Робочої групи 

 14 – 16 жовтня 2014 року: ознайомча поїздка до Києва та 4-е засідання Робочої групи 

 10 – 12 лютого 2015 року: ознайомча поїздка до Києва та 5-е засідання Робочої групи 

 20 – 24 квітня 2015 року: навчальна поїздка до Копенгагена, Данія, 12 українських 

експертів із ДАЕЕ, Міністерства економічного розвитку і торгівлі, Міністерства 

енергетики, Адміністрації Президента України (у співпраці з Енергетичним агентством 

Данії) 

 20 – 22 липня 2015 року: ознайомча поїздка до Києва 

 28 – 30 вересня 2015 року: ознайомча поїздка до Києва 

 21 жовтня 2015 року: семінар на тему кваліфікації у секторі відновлюваної енергетики, 

Київ  
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ДОДАТОК D. ПОДЯКИ 

У цьому звіті представлені підсумки роботи Робочої групи з питань відновлюваних джерел 

енергії за Програмою «Конкурентоспроможність Євразії» у рамках Проекту «Стратегія секторної 

конкурентоспроможності для України» — Фаза ІІІ, що фінансується Європейським Союзом та 

урядом Швеції.  

Щиро дякуємо представникам кількох українських міністерств, урядових агенцій, приватного 

сектору, асоціацій та інших зацікавлених сторін в Україні за те, що погодились зустрітись із 

експертами ОЕСР і поділитись із ними цінною інформацією під час зустрічей із Робочою групою. 

За організацію роботи Робочої групи та її управління відповідали керівник Проекту пані Габріела 

Міранда, співкоординатор Проекту пані Єрім Парк та політичний аналітик Програми ОЕСР 

«Конкурентоспроможність Євразії» пан Марко Бьянчіні. Робочу групу очолив пан Сергій Дубовик 

— колишній заступник голови Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження, 

чинний радник голови ДАЕЕ та Віце-президент асоціації «Український Пелетний Союз». ОЕСР 

висловлює також удячність представникам Державного агентства з енергоефективності та 

енергозбереження (зокрема, голові ДАЕЕ пану Сергію Савчуку, начальнику відділу Департаменту 

розвитку відновлювальної енергетики пані Наталії Лагутіній, заступнику директора Департаменту 

розвитку відновлювальної енергетики пану Юрію Шафаренку), Міністерства енергетики (зокрема, 

заступнику начальника Управління стратегії розвитку ПЕК та інвестиційної політики пану Олегу 

Жижку, старшому спеціалісту пану Глібу Стригуненку), Міністерства економічного розвитку і 

торгівлі (зокрема, директору Департаменту залучення інвестицій пану Віктору Марченку), 

Міністерства аграрної політики та продовольства (зокрема, головному спеціалісту пану 

Володимиру Івасюку), Біоенергетичної асоціації України (голові Правління пану Георгію Гелетусі, 

члену Правління пану Ростиславу Марайкіну), Української енергетичної інвестиційної платформи 

(менеджеру з комунікацій пані Наталі Татарчук), компанії «Eurocape New Energy» (регіональному 

менеджеру в Україні пану Пітеру Джастіну О’Браяну), компанії «Alter Energy Group AG» 

(Генеральному директору пану Едварду Клегеру). Торгово-промислова палата України (в особі 

Голови пана Геннадія Чижикова) надала цінну підтримку, посприявши встановленню контактів із 

представниками приватного сектору в містах Києві та Сумах.  

У Сумах роботі ОЕСР посприяли кілька представників. Особливу подяку ми б хотіли 

висловити пану Віктору Чубуру (Сумський регіональний центру), пану Ігорю Яговдику — 

заступнику голови Сумської обласної державної адміністрації, пану Ігорю Коваленку — декану 

Факультету агротехнологій і природокористування Сумського національного аграрного 

університету, пану Яківу Снігуру — головному експерту з використання лісових ресурсів та 

технічної політики, пану Петру Турчину — заступнику начальника Управління виробництва 

продукції рослинництва та харчової промисловості, пану Костянтину Солянику — голові 

Правління «Ecosolum group» за приділений час та активну допомогу під час та після проведених 

консультацій. ОЕСР вдячна за підтримку, надану пані Катериною Кондруніною та паном 

Владиславом Домбровським, місцевими консультантами ОЕСР в Сумах, у підготовці та проведенні 

навчального візиту до Сум у вересні 2013 року.  

ОЕСР висловлює подяку пану Ярославу Петрову (раднику фірми «Астерс») і пану Максиму 

Сисоєву (юристу фірми «Дентонс») за надану допомогу в підготовці резюме проекту та звіту 

«Етапи реалізації проектів будівництва електростанцій, що працюють на біомасі/біогазі та/або 

теплостанцій» (див. ДОДАТОК А) на основі звіту «Етапи реалізації проектів будівництва вітрових 

електростанцій», підготовленого Українською вітроенергетичною асоціацією та опублікованого у 

2013 році. 
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Низка міжнародних експертів також надали підтримку Робочій групі, серед яких пан Андерс 

Хасселагер — старший радник Енергетичного агентства Данії, пан Єспер Дітлефсен — старший 

радник Енергетичного агентства Данії, пан Аві Фельдман — генеральний директор компанії 

«Capital Nature» (Ізраїль), пан Крістіан Гленц — керівник відділу Федерального міністерства 

економіки та енергетики Німеччини, пан Ларс Клінкмюллер — представник Робочої групи б питань 

розвитку виробництва енергії з біогазу в Німеччині, голова компанії «CarboCycle». 

На додаток до фінансової підтримки, представники Європейського Союзу та уряду Швеції 

брали участь у засіданнях Робочої групи і зробили цінний внесок у її роботу (пан Борис Філіпов — 

координатор сектора Представництва ЄС в Україні, пані Софі Фюрк — перший секретар / 

координатор програми, координатор SIDA, Посольство Швеції в Україні).  

В реалізації проекту також надали підтримку пан Михайло Семчук та пані Олена Сапко — 

місцеві консультанти в Києві. Вагому підтримку в проведенні дослідження надав пан Даі Ямавакі, а 

пані Марія Штефанець (Програма ОЕСР «Конкурентоспроможність Євразії») надала цінну 

адміністративну підтримку. 
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