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ЗАКОН УКРАЇНИ 

«Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо 

створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид 

палива» 

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є: 

І. Внести до Закону України «Про альтернативні види палива» (Відомості 

Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577; 2015 р., № 21, 

ст.133; 2015 р., № 33, ст.324; 2016р., № 51, ст.834; 2019 р., № 46, ст.295; 2021 р., 

№ 52, ст.431) такі зміни: 

 

1. Статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку терміном такого 

змісту: 

«реєстр установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива 

(реєстр)  – електронна інформаційна система, що забезпечує збір, накопичення та 

облік відомостей про установки, що використовують біопаливо як єдиний вид 

палива». 

 

2. Статтю 8 доповнити частинами одинадцятою-шістнадцятою такого змісту: 

«Установки, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, підлягають  

внесенню до реєстру. 

Внесення відомостей до реєстру здійснюється на безоплатній основі. 

Доступ до відомостей реєстру є відкритим та безоплатним. 

До облікового запису, що створюється в реєстрі, вносяться наступні 

відомості про установку: 

- найменування установки – повне та скорочене (у разі наявності); 

- код ЄДРПОУ; 

- юридична та фактична адреса; 

- вид палива, що використовується установкою; 

- електрична та/або теплова потужність установки. 

Ведення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид 

палива здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
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енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Форма та порядок подання заяви для включення установки до реєстру 

установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, встановлюються 

порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України». 

3. Частину першу статті 13 після абзацу шостого доповнити новим абзацом 

такого змісту: 

«подання суб’єктом господарювання неповної та/або недостовірної інформації 

для включення відомостей до реєстру установок, що використовують біопаливо як 

єдиний вид палива». 

У зв’язку з цим абзац сьомий вважати абзацом восьмим. 

II. Прикінцеві положення 

 

1. Цей Закон набирає чинності з 1 липня 2023 року. 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для реалізації 

цього Закону; 

забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом. 

 

Голова Верховної Ради 

              України        Руслан СТЕФАНЧУК                  

 

       


