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1 Вступ 

Звіт підготовлено в межах виконання проєкту «Підтримка законодавчої та регуляторної бази 

для біоенергетичних ланцюжків в Україні», що фінансується ЄБРР. У звіті в межах Завдання 

3 представлено напрацьоване законодавство. Звіт складається з короткого аналізу стану 

розгляду проєкту акту, а також тексту проєкту у вигляді Порівняльної таблиці та пояснення 

необхідних змін.  

Розроблені проєкти законів та інших підзаконних нормативно-правових актів перебувають 

на різних етапах розгляду. Зокрема: 

1. Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту 

– зареєстровано у ВРУ за №3356-д від 05.11.2020 р. 

2. Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення 

електронної торгівлі твердим біопаливом» - перебуває в процесі погодження 

відповідальними ЦОВВ. 

На підтримку зазначених проєктів нормативно-правових актів розроблено та направлено до 

органів державної законодавчої та виконавчої влади листи з пропозиціями, які подано у 

Додатках до цього звіту.   
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2 Розроблені пропозиції до законодавства  

2.1 Проєкт Закону щодо критеріїв сталості рідкого 
біопалива 

 

Проєкт Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обов'язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі 

транспорту №3356-д від 05.11.2020 р. передбачає запровадження критеріїв 

сталості для рідкого біопалива. Згідно проєкту Закону рідке біопаливо, що 

враховується для дотримання обов'язкової його частки у обсягах продажу бензинів 

автомобільних на митній території України з 1 липня 2022 року має відповідати 

критеріям сталості. 

Однак, зазначений законопроєкт має ряд недоліків. З пропозицією їх усунення, ГО 

«АВЕ» як член Біоенергетичної асоціації України, звернулася до Комітету Верховної 

Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг, Міністра 

енергетики України, в.о. Голови Держенергоефективності з листом №5081 від 

27.11.2020 р.  

У листі запропоновано ряд рекомендацій щодо вдосконалення Проекту Закону 

№3356-д від 05.11.2020 р. з точки зору дотримання критерії сталості та 

рекомендацій Директиви 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради про 

заохочення до використання енергії, виробленої з відновлюваних джерел, а саме 

пропонується: 

 Числове значення скорочення викидів парникових газів має міститися в тексті 

Закону, а методику обрахунку такого скорочення необхідно закріпити на рівні 

Постанови Кабінету Міністрів України. 

 Пропонуємо доповнити статтю 7-1 проєкту Закону положенням щодо 

необхідності затвердження переліку видів сировини, яка має відповідати 

тільки вимогам, що ставляться до скорочення викидів парникових газів. 

До зауважень до Законопроєкту №3356-д можна віднести також скорочення тексту 

наступного параграфу в Статті 8-2. Критерії сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту в 

порівнянні з текстом Директиви 2009/28/ЄС: «Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, призначеного для використання в галузі 

транспорту, не може отримуватися на земельних ділянках, що на 1 січень 2008 року 

належали до торфовищ». 

Текст Директиви 2009/28/ЄС містить розширене формулювання: «…що на 1 січень 

2008 року належали до торфовищ, якщо не надано доказів того, що вирощування 

та збирання цієї сировини не призведе до осушення ґрунту, який попередньо не 

був осушений».   

                                                
1 https://uabio.org/news/9332/  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70345
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70345
https://uabio.org/news/9332/
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Пропозиції до 

ПОРІВНЯЛЬНОЇ ТАБЛИЦІ 

до проєкту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

обов’язковості використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту»  

 

Зміст відповідного положення, 

норми законопроекту 

Зміст з урахуванням 

запропонованих змін 

Обґрунтування 

необхідності  

внесення змін  

Закон України «Про альтернативні види палива» 

Стаття 7-1. Загальні вимоги до 

адміністрування та державного 

контролю 

(…) 

Порядок адміністрування 

обліку вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів)  у паливі моторному 

та паливі моторному 

альтернативному та його 

відповідності критеріям сталості, 

перелік сировини, яка має подвійне 

значення при обрахунку внеску 

рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту 

затверджується центральним 

органом виконавчої влади, 

виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у 

сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних 

видів палива (крім питань 

забезпечення енергоефективності 

будівель та інших споруд). 

 

 

 

Стаття 8. Особливості відносин у 

сфері виробництва та 

використання біологічних видів 

палива 

(…) 

Технічні вимоги зі скорочення 

обсягів викидів парникових газів до 

виробництва і використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, 

визначаються відповідно до 

національного стандарту. 

Стаття 8-2. Критерії сталості 

рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту 

Стаття 7-1. Загальні вимоги до 

адміністрування та державного 

контролю 

(…) 

Порядок адміністрування обліку 

вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у паливі моторному 

та паливі моторному альтернативному 

та його відповідності критеріям 

сталості, перелік сировини, яка має 

подвійне значення при обрахунку 

внеску рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в 

галузі транспорту, перелік сировини, 

яка має відповідати лише вимогам, 

що ставляться до скорочення 

обсягів викидів парникових газів, 

затверджується центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у 

сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів 

палива (крім питань забезпечення 

енергоефективності будівель та інших 

споруд). 

 

Стаття 8. Особливості відносин у 

сфері виробництва та використання 

біологічних видів палива 

(…) 

Методика розрахунку скорочення 

обсягів викидів парникових газів до 

виробництва і використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в 

галузі транспорту, затверджується 

Кабінетом Міністрів України. 

 

 

Стаття 8-2. Критерії сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту 

 

 

 

Перелік сировини, яка має 

відповідати лише вимогам 

до скорочення викидів 

парникових газів міститься в 

тексті Директиви 2009/28 

Європейського Парламенту 

та Ради від 23 квітня 2009 

року  

про сприяння використанню 

енергії з відновлюваних 

джерел (нова редакція) та 

має важливе значення з 

огляду на недопущення 

перенавантаження 

економічних операторів 

збором додаткової 

інформації. 

 

 

 

 

 

 

ДИРЕКТИВА (ЄС) 2009/28 

ЄВРОПЕЙСЬКОГО 

ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ 

від 23 квітня 2009 року про 

сприяння використанню 

енергії з відновлюваних 

джерел (нова редакція), в 

якій встановлюються вимоги 

по обов’язковій 

відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для 

використання в галузі 

транспорту критеріям 

сталості містить саме 

методику розрахунку 

скорочення викидів 

парникових газів. Технічні 
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Відсутня  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сировина для виробництва 

рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, не 

може отримуватися на земельних 

ділянках, що мають підвищене 

значення для біологічного 

різноманіття, до яких належать 

земельні ділянки, що починаючи з 1 

січня 2008 року належали до однієї з 

категорій (незалежно від того, до якої 

категорії вони належать зараз):  
(…) 

Використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в 

галузі транспорту, з 1 липня 2022 

року повинно забезпечувати 

скорочення обсягів викидів 

парникових газів не менше 50%, 

якщо зазначені види біопалива, 

вироблено на установках, введених в 

експлуатацію до 1 січня 2017 року 

включно, та не менше 60%, якщо 

зазначені види біопалива вироблено 

на установках, введених в 

експлуатацію після 1 січня 2017 

року. 

 

Сировина для виробництва 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, не 

може отримуватися на земельних 

ділянках, що мають підвищене 

значення для біологічного 

різноманіття, до яких належать 

земельні ділянки, що починаючи з 1 

січня 2008 року належали до однієї з 

категорій (незалежно від того, до якої 

категорії вони належать зараз):  

(…) 

вимоги не можуть 

застосовуватися до 

методології обрахунку 

кількісного показнику 

скорочення викидів 

парникових газів.  

 

 

 

Вимоги по скороченню 

викидів парникових газів для 

виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для 

використання в галузі 

транспорту являються 

рівнозначними критеріями 

сталості на ряду із вимогами 

по захисту земель, що мають 

підвищене значення для 

біологічного різноманіття, 

земель з високим вуглецевим 

запасом та торфовищ. Тому 

числове значення 

скорочення викидів 

парникових газів має 

міститися в тексті Закону. 
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2.2 Проєкт Закону України щодо здійснення 
електронної торгівлі твердим біопаливом 

 

Проєкт Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення щодо відповідальності за 

правопорушення у сфері здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом» передбачає запровадження системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом.  

Станом на червень 2021 року зазначений законопроєкт перебуває на погодженні 

центральними органами виконавчої влади та отримано наступні висновки. 

Проєкт закону погоджено без 

зауважень 

Міністерство розвитку економіки, 

торгівлі та сільського господарства 
України. 
Міністерство цифрової трансформації 

України. 
Антимонопольний комітет України. 

Державна регуляторна служба України 

Висловлено зауваження (пропозиції), 

які враховано частково 

Міністерство юстиції України 

Висловлено зауваження (пропозиції), 
які не враховано 

Міністерство фінансів України 
Державне агентство лісових ресурсів 

України 

Не погоджено, висловлено зауваження Національна комісія з цінних паперів та 
фондового ринку 

 

Пропозиції Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку передбачають 

необхідність доопрацювання зазначеного законопроєкту з урахуванням прийнятого 

Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

спрощення залучення інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» 

від 19.06.2020р. №738-ІХ (Додаток 1). 

ГО «АВЕ» як член Біоенергетичної асоціації України листом №530 від 05.05.2021 р. 

подало також пропозиції Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та 

житлово-комунальних послуг щодо реєстрації зазначеного законопроєкту у ВРУ 

(Додаток 2). 

  

 

 

  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
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ПРОЄКТ 

ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проєкту Закону України «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні 

правопорушення щодо відповідальності за правопорушення у сфері здійснення електронної 

торгівлі твердим біопаливом» 

 
Зміст положення акта 

законодавства 

Зміст відповідного положення проєкту акта Пояснення змін 

Кодекс України про адміністративні правопорушення 

відсутня Стаття 16628. Недотримання законодавства 

у сфері здійснення електронної торгівлі 

твердим біопаливом  

 

Порушення правил здійснення електронної 

торгівлі твердим біопаливом оператором 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом або учасником системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом, -  

тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб у розмірі від ста до тисячі 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

Неподання або несвоєчасне подання 

оператором або учасником системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

звітів, надання недостовірної інформації у 

таких звітах, -  

тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб у розмірі від ста до п’ятисот 

неоподатковуваних мінімумів доходів 

громадян. 

 

Введення адміністративної 

відповідальності за 

порушення правил 

здійснення електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом оператором 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом. 

відсутня Стаття 16629. Недотримання вимог 

реалізації твердого біопалива у системі 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

Недотримання вимог реалізації твердого 

біопалива у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом, - тягне за собою 

накладення штрафу на посадових осіб у 

розмірі 0,5 неоподатковуваного мінімуму 

доходів громадян за кожну МВт*год різниці 

між річним обсягом твердого біопалива, що 

підлягає обов'язковій реалізації у системі 

електронної торгівлі твердим біопаливом, та 

річним обсягом твердого біопалива, що був 

реалізований у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом, які виражені в 

МВт*год. 

Введення адміністративної 

відповідальності за 

недотримання вимог 

реалізації твердого 

біопалива у системі 

електронної торгівлі 

твердим біопаливом. 

відсутня Стаття 16630. Недотримання вимог 

здійснення закупівлі твердого біопалива у 

системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом 

 

Недотримання вимог здійснення закупівлі 

твердого біопалива у системі електронної 

торгівлі твердим біопаливом, -  

тягне за собою накладення штрафу на 

посадових осіб у розмірі 0,5 

неоподатковуваного мінімуму доходів 

Введення адміністративної 

відповідальності за 

недотримання вимог 

здійснення закупівлі 

твердого біопалива у 

системі електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом. 
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громадян за кожну МВт*год різниці між 

річним обсягом твердого біопалива, що 

підлягає обов’язковій закупівлі у системі 

електронної торгівлі твердим біопаливом, та 

річним обсягом твердого біопалива, що був 

закуплений у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом, які виражені в 

МВт*год. 

відсутня Стаття 16631. Знищення, спотворення 

документів та/або інформації, що 

створюються та/або вносяться до системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

під час організації та проведення 

електронних аукціонів, несанкціоноване 

втручання в роботу системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом  

Знищення, спотворення документів та/або 

інформації, що створюються та/або 

вносяться до системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом під час організації та 

проведення електронних аукціонів, 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 

від ста до трьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян. 

Несанкціоноване втручання в роботу 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом, 

тягне за собою накладення штрафу у розмірі 

від ста до чотирьохсот неоподатковуваних 

мінімумів доходів громадян.». 

Введення адміністративної 

відповідальності за 

несанкціонованний доступ 

і ненавмисне та/або 

навмисне знищення або 

спотворення даних, 

документів, інформації та 

відомостей, що 

створюються та вносяться 

до системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом під час 

організації та проведення 

електронних аукціонів. 

відсутня Стаття 24424. Центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива. 

Центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, розглядає 

справи про адміністративні 

правопорушення, передбачені статтями 

16628 – 16630 цього Кодексу. 

Від імені центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у 

сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива розглядати 

справи про адміністративні 

правопорушення і накладати 

адміністративні стягнення мають право 

керівник центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у 

сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, його 

Надання повноважень 

центральному органу 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

політику у сфері 

ефективного використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів, 

енергозбереження, 

відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних 

видів палива, розглядати 

справи про адміністративні 

правопорушення і 

накладати адміністративні 

стягнення. 
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заступники, а також інші уповноважені 

керівником посадові особи цього органу. 

Стаття 255. Особи, які мають 

право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення 

 (…) 

У справах про адміністративні 

правопорушення, розгляд яких 

віднесено до відання органів, 

зазначених у статтях 222 - 24422 

цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право 

складати уповноважені на те 

посадові особи цих органів. Крім 

того, протоколи про 

адміністративні правопорушення 

мають право складати: 

(…) 

Стаття 255. Особи, які мають право 

складати протоколи про адміністративні 

правопорушення 

 (…) 

У справах про адміністративні 

правопорушення, розгляд яких віднесено до 

відання органів, зазначених у статтях 222 - 

24421, 24424  цього Кодексу, протоколи про 

правопорушення мають право складати 

уповноважені на те посадові особи цих органів. 

Крім того, протоколи про адміністративні 

правопорушення мають право складати: 

(…) 

Надання повноважень 

центральному органу 

виконавчої влади, що 

реалізує державну 

політику у сфері 

ефективного використання 

паливно-енергетичних 

ресурсів, 

енергозбереження, 

відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних 

видів палива, розглядати 

справи про адміністративні 

правопорушення і 

накладати адміністративні 

стягнення. 

Закон України «Про альтернативні види палива» 

Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі  нижченаведені  

терміни  вживаються  у  такому 

значенні: 

(…) 

 

 

 

відсутні 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі  нижченаведені  терміни  

вживаються  у  такому значенні: 

(…) 

веб-сайт оператора системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом – сукупність 

програмних засобів, розміщених за 

унікальною адресою в мережі Інтернет, 

разом з інформаційними ресурсами, що 

перебувають у розпорядженні оператора і 

забезпечують безперервний доступ 

юридичних та фізичних осіб до цих 

інформаційних ресурсів та інших 

інформаційних послуг, реєстрацію 

учасників, отримання і передачу інформації 

через обчислювальну мережу; 

електронний аукціон – повторювальний 

процес пониження цін на тверде біопаливо, 

що проводиться в системі електронної 

торгівлі твердим біопаливом в 

інтерактивному режимі реального часу; 

зацікавлені особи – учасники системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом, 

інші юридичні і фізичні особи, інтереси яких 

можуть зазнати впливу внаслідок 

функціонування системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом; 

оператор системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом (оператор)– юридична 

особа, незалежно від організаційно-правової 

форми та форми власності, створена та 

зареєстрована в установленому 

законодавством порядку на території 

України, що обрана переможцем за 

результатом проведення конкурсного 

відбору та забезпечує функціонування 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом у порядку, визначеному цим 

Законом, та яка не має права здійснювати 

господарську діяльність, що пов’язана із 

заготівлею, переробленням, виробництвом, 

Законопроєктом вводяться 

нові терміни, які 

потребують визначення, а 

саме: «веб-сайт оператора 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом», «оператор 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом (оператор)», 

«система електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом», «тверде 

біопаливо», «учасник 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом». 
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зберіганням, транспортуванням, 

розподілом, постачанням і реалізацією 

твердого біопалива та/або енергії, що 

вироблена з використанням твердого 

біопалива; 

 

система електронної торгівлі твердим 

біопаливом - інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує 

проведення електронних аукціонів, 

створення, розміщення, оприлюднення та 

обмін інформацією і документами в 

електронному вигляді, збереження та 

належний захист усієї інформації щодо 

проведення електронних аукціонів, 

можливість доступу до цієї інформації 

учасників системи електронної торгівлі та 

контролюючих органів; 

 

тверде біопаливо – тверде паливо, отримане 

з біологічно відновлювальної сировини 

(біомаси), в тому числі деревина дров’яна 

непромислового використання, тріска, 

гранули, пелети, брикети; 

 

учасник системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом – юридична особа або 

фізична особа-підприємець, якій оператор 

надав доступ до системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом. 

відсутній Розділ ІІ1 ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ 

СИСТЕМИ ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ 

ТВЕРДИМ БІОПАЛИВОМ 

 

Стаття 81. Основні засади функціонування 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом 

Функціонування системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом забезпечується 

оператором системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом.  

У системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом здійснюється торгівля твердим 

біопаливом шляхом проведення 

електронних аукціонів. 

Для участі в електронному аукціоні 

учасники системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом подають пропозиції 

щодо продажу та/або купівлі твердого 

біопалива.  

Пропозиції щодо продажу та/або купівлі 

твердого біопалива подаються під час 

проведення електронних аукціонів в 

електронному вигляді через систему 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

із зазначенням інформації про: 

1) найменування учасника, який подає 

пропозицію; 

2) вид пропозиції (пропозиція щодо 

продажу або купівлі); 

Законопроєктом 

передбачається створення 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом з частковим 

державним регулюванням.  

Крім того, для наповнення 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом пропонується 

ввести обов’язки для  

державних та комунальних 

підприємства, а також 

підприємства у яких 

державна або комунальна 

частка акцій (часток, паїв) 

у статутному капіталі 

становить більше 50 %, що 

здійснюють виробництво 

твердого біопалива, 

поступово, з 20 % у 2021 

році до 100 % у 2025 році, 

збільшувати реалізацію  

твердого біопалива у 

системі електронної 

торгівлі, а відповідно 

суб’єктам 

господарювання, яким 

встановлено «зелений» 

тариф, а також суб’єктам 

господарювання, яким 
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3) найменування виду твердого 

біопалива та періоду доставки; 

4) максимальну ціну твердого 

біопалива, що купується (в разі подання 

пропозиції щодо купівлі) або мінімальну 

ціну продажу твердого біопалива (в разі 

подання пропозиції щодо продажу); 

5) місце знаходження твердого 

біопалива (в разі подання пропозиції 

щодо продажу) або місце доставки (в разі 

подання пропозиції щодо купівлі); 

6) період дії пропозиції; 

7) інші дані, встановлені правилами 

здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом. 

Пропозиції щодо продажу твердого 

біопалива повинні подаватися одним із 

способів: із зазначенням ціни твердого 

біопалива та ціни його транспортування або 

із зазначенням ціни твердого біопалива без 

ціни його транспортування.  Порядок  

подання  пропозицій щодо продажу та/або  

купівлі  твердого  біопалива встановлюється 

правилами здійснення електронної торгівлі 

твердим біопаливом. 

Будь-яка інформація про кожного з 

учасників є закритою до закінчення 

електронного аукціону, крім інформації про 

номери учасників та їх кількість. 

Результати електронних аукціонів 

підлягають обов’язковій публікації 

оператором у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом у порядку, визначеному 

правилами здійснення електронної торгівлі 

твердим біопаливом. 

За результатом електронного аукціону між 

учасниками системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом укладається договір 

купівлі-продажу твердого біопалива на 

підставі примірного договору купівлі-

продажу твердого біопалива. 

Порядок проведення електронних аукціонів, 

особливості укладення та форма примірного 

договору купівлі-продажу твердого 

біопалива, умови доступу до системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

встановлюються правилами здійснення 

електронної торгівлі твердим біопаливом, 

затвердженими Кабінетом Міністрів 

України. 

Система електронної торгівлі 

твердим біопаливом повинна бути 

загальнодоступною та забезпечувати 

недискримінацію, рівні права під час 

реєстрації та рівний доступ до інформації 

всім зацікавленим особам, забезпечувати 

збереження та захист, зокрема від 

несанкціонованого втручання в роботу 

системи електронної торгівлі твердим 

встановлено тарифи 

відповідно до частини 

четвертої та/або п’ятої 

статті 20 Закону України 

«Про теплопостачання»,  

крім замовників у 

розумінні Закону України 

«Про публічні закупівлі», 

закуповувати тверде 

біопаливо у системі 

електронної торгівлі - з 20 

% у 2021 році до 100 % у 

2025 році. 

 

Враховуючи викладене на 

законодавчому рівні 

необхідно визначити  

Порядок її функціонування 

системи електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом, а саме: основні 

засади функціонування, 

державне регулювання, 

діяльність та обов’язки 

оператора, особливості 

здійснення торгівлі 

твердим біопаливом. 
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біопаливом, ненавмисного та/або 

навмисного знищення, спотворення 

документів та/або інформації, що 

створюються та/або вносяться до системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

під час організації та проведення 

електронних аукціонів. 

Учасниками системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом документи та дані 

створюються та подаються з урахуванням 

вимог Закону України «Про електронні 

документи та електронний документообіг. 

Стаття 82. Державне регулювання 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

Державне регулювання електронної 

торгівлі твердим біопаливом здійснюють 

Кабінет Міністрів України, центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, та 

центральний орган виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, центральний 

орган виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної цінової політики, у 

межах повноважень, визначених цим 

Законом та іншими законами України. 

До повноважень Кабінету Міністрів України 

у сфері здійснення державного регулювання 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

належить затвердження правил здійснення 

електронної торгівлі твердим біопаливом. 

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, належить: 

затвердження порядку проведення 

конкурсного відбору оператора системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом; 

проведення конкурсного відбору оператора 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом; 

затвердження порядку розгляду та форм 

звітів, що подаються оператором та 

учасниками системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом;  
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затвердження вимог до якості твердого 

біопалива, торгівля яким здійснюється у 

системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом. 

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива, 

належить: 

здійснення контролю за дотриманням 

законодавства у сфері електронної торгівлі 

твердим біопаливом у межах повноважень, 

визначених Законом України «Про основні 

засади державного нагляду (контролю) у 

сфері господарської діяльності»; 

накладення штрафів на оператора та 

учасників системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом, у випадку порушення 

правил здійснення електронної торгівлі 

твердим біопаливом, недотримання вимог 

реалізації та закупівлі твердого біопалива у 

системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом, неподання або несвоєчасного 

подання оператором або учасником системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

звітів, подання яких передбачено цим 

Законом, а також надання недостовірної 

інформації у таких звітах, знищення, 

спотворення документів та/або інформації, 

що створюються та/або вносяться до 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом під час організації та проведення 

електронних аукціонів, несанкціонованого 

втручання в роботу системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом, невиконання 

оператором системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом своїх обов’язків, 

передбачених цим Законом. 

До повноважень центрального органу 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної цінової політики, 

належить: 

затвердження методики формування 

граничних цін на послуги оператора 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом; 

за поданням оператора системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом погодження 

цін на послуги, що надаються оператором 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом; 

щорічно, не пізніше 1 квітня кожного 

календарного року, перегляд граничних цін 

на послуги оператора та за необхідності 

коригування ціни на послуги оператора 
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системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом. 

Стаття 83. Діяльність оператора системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

Оператор системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом забезпечує 

функціонування системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом на всій 

території України. 

Оператор системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом обирається за 

результатом конкурсного відбору, який 

проводиться центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. Процедура 

проведення конкурсного відбору оператора 

та вимоги до оператора, пов’язані із 

забезпеченням функціонування системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом, 

встановлюються порядком проведення 

конкурсного відбору оператора системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом, 

затвердженим центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива.  

Для участі у конкурсному відборі оператора 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом учасник відбору подає 

центральному органу виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики 

у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, заяву та 

документи, що підтверджують відповідність 

вимогам, що передбачені частиною другою 

цієї статті, з урахуванням наступного: 

учасник конкурсного відбору на праві 

власності або на інших законних підставах 

володіє технічними засобами, засобами 

зв’язку та програмним забезпеченням, що 

необхідне для здійснення електронної 

торгівлі твердим біопаливом; 

учасник конкурсного відбору має досвід 

організації електронної торгівлі твердим 

біопаливом та/або іншими паливно-

енергетичними ресурсами та/або іншими 

товарами не менше року. 

Оператор системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом обирається строком на 
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п’ять років. За результатом конкурсного 

відбору оператор може бути повторно 

обраний необмежену кількість разів.  

У випадку реорганізації або ліквідації 

оператор не пізніше ніж за шість місяців до 

відповідної дати зобов’язаний повідомити 

про це центральний орган виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива.  

При цьому оператор зобов’язаний 

виконувати повноваження в повному обсязі 

до обрання нового оператора, але у будь-

якому випадку не більше шести місяців від 

дати отримання відповідного повідомлення 

оператора центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування державної 

політики у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива. 

На запит оператора центральний орган 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, враховуючи 

вимоги частини сьомої цієї статті скорочує 

строк виконання оператором повноважень в 

повному обсязі, однак цей строк має 

становити не менше ніж три місяці.  

Центральний орган виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики 

у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива забезпечує 

безперервність здійснення повноважень 

оператора системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом і неперервну 

можливість для учасників системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

здійснювати електронну торгівлю твердим 

біопаливом. 

Стаття 84. Обов’язки  оператора системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

Оператор системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом зобов’язаний: 

1) забезпечувати збереження та належний 

захист усієї інформації щодо проведення 

електронних аукціонів, можливість доступу 

до цієї інформації учасникам системи 

електронної торгівлі та контролюючих 

органів; 
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2) забезпечувати функціонування системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом та 

безперервність процесу торгівлі для 

учасників системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом; 

3) забезпечувати рівні і недискримінаційні 

умови здійснення електронної торгівлі 

твердим біопаливом усім учасникам 

системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом відповідно до норм, 

встановлених цим Законом та іншими 

нормативно-правовими актами;  

4) підтримувати роботу веб-сайту 

оператора; 

5) щокварталу до 30 числа місяця, що настає 

за звітним періодом, надавати центральному 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів 

палива та публікувати на веб-сайті 

оператора щоквартальний звіт про 

діяльність оператора системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом із зазначенням 

середніх цін (з врахуванням 

транспортуванням та без врахування 

транспортування) кожного виду твердого 

біопалива, торгівля яким здійснюється у 

системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом, за адміністративно-

територіальними одиницями (Автономною 

Республікою Крим, областями, містами 

Києвом та Севастополем) та на всій 

території України; 

6) щороку до 1 березня надавати 

центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, та 

публікувати на веб-сайті річний звіт за 

попередній календарний рік;  

7) публікувати результати електронних 

аукціонів у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом з зазначенням 

інформації, що визначена правилами 

здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом. 

Стаття 85. Особливості здійснення торгівлі 

твердим біопаливом 

Державні та комунальні підприємства, а 

також підприємства у яких державна або 

комунальна частка акцій (часток, паїв) у 

статутному капіталі становить більше 50 

відсотків, що здійснюють виробництво 

твердого біопалива, реалізовують тверде 
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біопаливо у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом: 

у 2021 році – не менше 20% загального 

річного обсягу реалізації твердого 

біопалива; 

у 2022 році - не менше 40% загального 

річного обсягу реалізації твердого 

біопалива; 

у 2023 році - не менше 60% загального 

річного обсягу реалізації твердого 

біопалива; 

у 2024 році - не менше 80% загального 

річного обсягу реалізації твердого 

біопалива; 

у 2025 році та наступних роках – 100% 

загального річного обсягу реалізації 

твердого біопалива. 

До загального річного обсягу реалізації 

твердого біопалива державних та 

комунальних підприємств, що зазначені у 

частині першій цієї статті, не включається 

обсяг реалізації твердого біопалива для 

потреб населення, а також обсяг 

використання твердого палива для власних 

потреб.   

Державні та комунальні підприємства, 

зазначені у частині першій цієї статті, 

зобов’язані щороку до 1 березня за 

встановленою формою подавати 

центральному органу виконавчої влади,  що 

реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, річний звіт за 

попередній календарний рік, в якому 

зазначати загальний річний обсяг реалізації 

твердого біопалива та відсоток твердого 

біопалива, що реалізований у системі 

електронної торгівлі твердим біопаливом у 

звітному періоді.  

Суб’єкти господарювання, що здійснюють 

діяльність у сфері виробництва 

електроенергії з біологічних видів палива та 

яким встановлено «зелений» тариф та/або 

які за результатами аукціону набули право 

на підтримку, а також суб’єкти 

господарювання, яким встановлено тарифи 

відповідно до частини четвертої та/або 

п’ятої статті 20 Закону України «Про 

теплопостачання»,  крім замовників у 

розумінні Закону України «Про публічні 

закупівлі», закуповують тверде біопаливо у 

системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом: 
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у 2021 році – не менше 20% загального 

річного обсягу споживання твердого 

біопалива; 

у 2022 році - не менше 40% загального 

річного обсягу споживання твердого 

біопалива; 

у 2023 році - не менше 60% загального 

річного обсягу споживання твердого 

біопалива; 

у 2024 році - не менше 80% загального 

річного обсягу споживання твердого 

біопалива; 

у 2025 році та наступних роках – 100% 

загального річного обсягу споживання 

твердого біопалива.  

Якщо суб’єкти господарювання 

споживають тверде біопаливо, вироблене 

або утворене в результаті їх господарської 

діяльності, вимоги щодо закупівлі твердого 

біопалива, що передбачені частиною 

четвертою цієї статті, поширюються лише 

на ту частину обсягу споживання твердого 

біопалива, що не покривається частиною 

обсягу твердого біопалива, виробленого або 

утвореного в результаті їх господарської 

діяльності.    

Вимоги, що передбачені частиною 

четвертою цієї статті, не застосовуються, 

якщо у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом відсутня можливість 

здійснити закупівлю необхідного обсягу 

твердого біопалива відповідного виду чи 

його частини або ціна твердого біопалива 

вища за ціну, за якою учасник може 

придбати його поза системою електронної 

торгівлі твердим біопаливом.  

Відсутність необхідного обсягу твердого 

біопалива у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом та ціна, за якою була 

здійснена закупівля, підтверджується 

учасником системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом у річному звіті за 

попередній календарний рік.   

Суб’єкти господарювання, зазначені у 

частині четвертій цієї статті, зобов’язані не 

пізніше 1 березня кожного календарного 

року за встановленою формою подавати 

центральному органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, річний звіт за 

попередній календарний рік, в якому 

зазначати загальний річний обсяг 

споживання твердого біопалива та відсоток 

твердого біопалива, що був закуплений у 
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системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом у звітному періоді. 

Стаття 13. Правопорушення у 

сфері альтернативних видів 

палива  

Правопорушеннями у сфері 

альтернативних видів палива є: 

(…) 

необґрунтована відмова від надання 

відповідним органам необхідної 

інформації щодо виробництва 

(видобутку) та  споживання 

альтернативних видів палива. 

 

відсутня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Законами України можуть бути 

встановлені й інші правопорушення 

у сфері альтернативних видів 

палива. 

 

Стаття 13. Правопорушення у сфері 

альтернативних видів палива  

Правопорушеннями у сфері альтернативних 

видів палива є: 

(…) 

 

необґрунтована відмова від надання 

відповідним органам необхідної інформації 

щодо виробництва (видобутку) та споживання 

альтернативних видів палива. 

 

 

Правопорушеннями у сфері електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом є: 

порушення правил здійснення електронної 

торгівлі твердим біопаливом; 

недотримання вимог реалізації та закупівлі 

твердого біопалива у системі електронної 

торгівлі твердим біопаливом, визначених 

статтею 85 цього Закону; 

неподання або несвоєчасне подання 

оператором або учасником системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

звітів, подання яких передбачено цим 

Законом, а також надання недостовірної 

інформації у таких звітах; 

знищення, спотворення документів та/або 

інформації, що створюються та/або 

вносяться до системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом під час організації та 

проведення електронних аукціонів, 

несанкціоноване втручання в роботу 

системи електронної торгівлі твердим; 

невиконання оператором системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом 

своїх обов’язків, передбачених цим Законом. 

Законами України можуть бути встановлені й 

інші правопорушення у сфері альтернативних 

видів палива. 

 

Визначення на 

законодавчому рівні 

порушень правил 

здійснення електронної 

торгівлі твердим 

біопаливом, недотримання 

вимог реалізації та 

закупівлі твердого 

біопалива у системі 

електронної торгівлі 

твердим біопаливом, 

неподання або несвоєчасне 

подання оператором або 

учасником системи 

електронної торгівлі 

твердим біопаливом звітів, 

а також надання 

недостовірної інформації у 

таких звітах, невиконання 

оператором системи 

електронної торгівлі 

твердим біопаливом своїх 

обов’язків, 

правопорушенннями у 

сфері альтернативних 

видів палива. 

 

Відповідальність за 

зазначені правопорушення 

визначена у змінах до 

Кодексу України про 

адміністративні 

правопорушення. 
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