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Проблеми законодавчого забезпечення
виробництва моторних біопалив
q

Закон України «Про внесення змін до деяких законів України
щодо виробництва та використання моторних палив з вмістом
біокомпонентів» (№ 4970-VI від 19 червня 2012 р.)

Закон передбачав:
«поетапне збільшення нормативно визначеної частки виробництва і
застосування біопалива та сумішевого палива моторного. Вміст біоетанолу в
бензинах моторних, що виробляються та/або реалізуються на території
України, становитиме:
у 2013 році - рекомендований вміст не менш як 5 відсотків (об’ємних)
у 2014-2015 роках - обов’язковий вміст не менш як 5 відсотків (об’ємних)
з 2016 року - обов’язковий вміст не менш як 7 відсотків (об’ємних)»
Закон був скасований на підставі прийняття Закону України «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення
умов ведення бізнесу (дерегуляція)» (№ 191-VIII від 12.02. 2015 р.)
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Проблеми законодавчого забезпечення
виробництва моторних біопалив
q Проект Закону України (рег. №7348 від 29.11.2017) «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розвитку сфери виробництва рідкого палива з біомаси та
впровадження критеріїв сталості рідкого палива з біомаси та
біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту»
Спроба запровадження:
Ø вмісту обов'язкової частки біокомпонентів, у загальному річному обсязі
продажу на митній території України бензинів в перерахунку на
енергетичний вміст біокомпонентів:
з 1 січня 2019 року – не менш як 3,4 відсотка (енергетичних)
з 1 січня 2020 року – не менш як 4,8 відсотка (енергетичних)
Ø вмісту обов'язкової частки біодизелю у загальному річному обсязі продажу
на митній території України дизельного палива в перерахунку на
енергетичний вміст біодизелю:
з 1 січня 2019 року - не менш як 2,7 відсотка (енергетичних)

29.08.2019 - Проект відкликано
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Проблеми законодавчого забезпечення
виробництва моторних біопалив
q Проект Закону України (рег. № 2471 від 19.11.2019) «Про
внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
розвитку сфери використання рідкого біопалива
(біокомпонентів)
Законопроект передбачав:
«Забезпечення суб'єктами господарювання, що виробляють та/або імпортують
паливо моторне та/або паливо моторне альтернативне, вмісту обов'язкової
частки рідкого біопалива (біокомпонентів) у загальному річному обсязі
продажу на митній території України бензинів :
з 1 січня 2021 року – не менш як 3,4 відсотків (енергетичних)
з 1 січня 2023 року – не менш як 4,8 відсотків (енергетичних)
з 1 січня 2025 року – не менш як 6,9 відсотків (енергетичних)

20.02.2020 – Проект відкликано
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Проблеми законодавчого забезпечення
виробництва моторних біопалив
q

Проект Закону України (рег. № 3356 від 17.04.2020) «Про внесення змін
до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості
використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі
транспорту»

Проектом передбачено, що:
Для цілей цього Закону під нормативно визначеною обов’язковою часткою
вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах бензинів автомобільних
розуміється вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх обсягах
бензинів автомобільних, що відпускаються з місць виробництва пального,
місць оптової торгівлі пальним та місць роздрібної торгівлі пальним…
з 1 липня 2021 року – не менш як 5 ± 0,5% (об’ємних)
з 1 липня 2022 року – не менш як 6 ± 0,5% % (об’ємних)
з 1 липня 2023 року – не менш як 7 ± 0,5% % (об’ємних)
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Споживання моторних палив в транспортній
сфері України по роках, тис.т
Рік

Бензин

Дизель

Газ

Мазут

2014

3 143

3 100

770

9

2015

2 396

3 124

769

13

2016

2 171

3 462

1 200

15

2017

1 963

3 588

1 487

9

2018

1 764

3 735

1 577

1

Джерело даних: Офіційний сайт Державної служби статистики України
[Електронний ресурс] / Енергетичний баланс України (продуктовий) – режим
доступу: - http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/menu/menu_u/energ.htm
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Оцінка потреби України в біоетанолі
(при споживанні бензину у транспортній сфері на рівні 2 млн.т на рік)

Вміст біоетанолу в
1 л сумішевого
бензину,
% (об’ємних)

Кількість
потрібного
біоетанолу,
тис.т

Енергетичний
вміст потрібного
біоетанолу,
тис. т.н.е.

5

106,8

67,9

7

149,5

95,1

10

213,5

135,9

Довідково: за інформацією Мінагрополітики в Україні обсяг виробництва
біоетанолу у 2018 році склав лише 22 6 тис.т, при цьому встановлена
потужність 10 заводів з виробництва біоетанолу складала 111,4 тис.т.
Проведені розрахунки свідчать, що наявних в Україні потужностей з
виробництва біоетанолу цілком вистачає для забезпечення його вмісту
5% (об.) в сумішевих моторних бензинах при загальному споживанні
бензинів в транспортній сфері на рівні 2 млн.тон.
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Проект ЮНІДО/ГЕФ
«Глобальна інноваційна програма екологічно чистих
технологій для малих та середніх підприємств України»
Сайт проекту: https://gcipukraine.com/
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