
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про 

альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що 

використовують біопаливо як єдиний вид палива» 

 

1. Мета 

Основною метою прийняття проєкту акта є створення реєстру установок, 

що використовують біопаливо як єдиний вид палива. Реєстр є необхідною 

складовою для реалізації положень законопроєкту про встановлення нульової 

ставки податку за викиди двоокису вуглецю для установок, якими 

здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива. 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Проєкт Закону розроблено з метою урегулювання питання  звільнення від 

оподаткуванням податком за викиди двоокису вуглецю установок, якими 

здійснюються такі викиди в результаті спалювання біопалива. 

Створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний 

вид палива, дозволить адмініструвати процедуру встановлення нульової ставки 

податку за викиди двоокису вуглецю для таких установок. Установкам, що 

використовують біопаливо як єдиний вид палива та включені до реєстру, 

встановлюється нульова ставка податку за викиди двоокису вуглецю.  

3. Основні положення проекту акта 

Проєктом Закону передбачається внести зміни до Закону України «Про 

альтернативні види палива» щодо створення реєстру установок, що 

використовують біопаливо як єдиний вид палива, з метою адміністрування 

нульової ставки податку на викиди двоокису вуглецю, що утворюються при 

спалюванні біопалива установками.  

Створення та ведення реєстру буде здійснюватись центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Прийняття запропонованих змін забезпечить прозорість процедури 

встановлення нульової ставки податку за викиди двоокису вуглецю для 

установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива. 

4. Правові аспекти 

У сфері суспільних відносин діє: 

Податковий Кодекс України; 

Закон України «Про альтернативні види палива». 
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5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Реалізація проєкту Закону не потребує фінансування з державного 

бюджету. Всі видатки, пов’язані з прийняттям Закону, будуть здійснюватися у 

межах коштів, передбачених головним розпорядником на відповідний 

бюджетний рік. 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Стосовно проєкту Закону проводилися консультації із заінтересованими 

сторонами: представниками підприємств-виробників енергії з біопалива та 

профільними асоціаціями. 

В результаті консультацій вдалось досягти консенсусу та підготувати 

законопроєкт в запропонованому вигляді. 

Проєкт Закону не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 

функціонування і застосування української мови як державної та не потребує 

розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій, оскільки він не стосується сфери наукової та науково-

технічної діяльності. 

Проєкт Закону розміщено для обговорення на веб-сайті Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України 

(http://saee.gov.ua/) та Міністерства енергетики України (http://mpe.kmu.gov.ua/). 

7. Оцінка відповідності 

Реалізація акта не матиме впливу на зобов’язання України у сфері 

європейської інтеграції, на забезпечення прав та свобод, гарантованих 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, не створює підстави для 

дискримінації. 

Громадська антикорупційна експертиза, громадська антидискримінаційна 

та громадська гендерно-правова експертиза не проводилась. 

Проект нормативно-правового акта буде надіслано до Національного 

агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності 

проведення антикорупційної експертизи. 

8. Прогноз результатів 

Проєкт Закону матиме вплив на ринкове середовище та інтереси суб’єктів 

господарювання, громадян та держави. 

 

http://mpe.kmu.gov.ua/
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Заінтересована сторона 
Вплив реалізації акта на 

заінтересовану сторону 
Пояснення очікуваного впливу 

Держава 
Позитивний. 

 

Підвищення рівня енергетичної 

безпеки держави та енергетичної 

незалежності держави від 

імпортованих видів палива 

Забезпечення виконання положень 

Енергетичної Стратегії, міжнародних 

зобов’язань. Створення нових 

робочих місць у кластерах 

біоенергетики.  

Суб'єкти 

господарювання, які 

здійснюють 

виробництво енергії з 

біопалива 

(більше ніж 1555 

підприємств) 

 

Позитивний 

 

Зниження витрат на подання 

документів щодо звільнення від 

оподаткування податком за викиди 

СО2  

Інвестори у 

виробництво енергії з 

біопалива 

Позитивний. 

 

Можливість гарантовано отримувати 

в майбутньому гарантії походження 

виробництва «зеленої» енергії., що 

виробляють енергію з біопалива. 

Споживачі енергії з 

біопалива (громадяни) 

Позитивний. 

 

Зменшення витрат на теплову енергію 

для кінцевого споживача. Відбудеться 

поступове зменшення вартості енергії 

для кінцевого споживача, тому що 

наразі в Україні діє стимулюючий 

тариф на тепло з альтернативних видів 

палива на рівні 90 % тарифу на тепло з 

газу. 

 

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного  

акта є: 

розмір надходжень до державного та місцевих бюджетів і державних 

цільових фондів, пов’язаних з дією акта – не прогнозується; 

кількість суб’єктів господарювання, на яких поширюватиметься дія акта – 

понад 1500 суб’єктів господарювання - суб’єкти господарювання, які 

виробляють теплову та електричну енергію; 

загальна встановлена потужність об’єктів, що виробляють енергію з 

біологічних видів палива – збільшиться; 
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розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання, 

пов’язаними з виконанням вимог акта – зменшаться; 

обсяги імпорту та споживання газу в Україні – зменшаться; 

відсоток зменшення вартості теплової енергії, виробленої з 

альтернативних видів палива в порівнянні з газом – 10%. 

 

 

 

Голова 

Держенергоефективності    Валерій БЕЗУС 

___ _________ 2022 р.  


