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Міністерство фінансів України 

\ j Копія: Рахункова палата України 

На доручення Кабінету Міністрів України від 06.11.2015 № 45303/1/1-15 
Держенергоефективності розглянуло лист Рахункової палати України від 
06.11.2015 № 16-2168 та повідомляє. 

Розвиток виробництва біологічних видів палива в Україні на сучасному 
етапі є вкрай актуальним. Сільське господарство та харчова промисловість 
мають надзвичайно великий потенціал виробництва сировини (сахарне сорго, 
ріпак, кукурудза, меляса, інші напівпродукти буряко-цукрового 
виробництва) для виробництва біоетанолу та біодизелю. 

Агентство поділяє думку Рахункової палати щодо необхідності 
посилення роботи з розвитку виробництва та використання альтернативних 
видів палива. Це передбачено як Національним Планом дій з відновлюваної 
енергетики на період до 2020 року, так і міжнародними зобов'язаннями 
України перед Енергетичним Співтовариством. 

Директивою 2009/28/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 
23 квітня 2009 року передбачається мінімальна частка 10 % біопалива у 
загальному споживанні призначених для транспортної сфери бензину та 
дизельного палива. 

Проте, на теперішній час законодавчо не визначена обов'язковість 
додавання біоетанолу до бензинів моторних сумішевих та відсутні механізми 
стимулювання його використання, що не сприяє створенню вітчизняного 
ринку рідкого біопалива. 

Незважаючи на прийняті у попередні роки законодавчі акти, 
спрямовані на сприяння виробництву та використанню біоетанолу, в Україні 
не вдалося налагодити його широкомасштабне виробництво та споживання. 

Крім цього, господарська діяльність у сфері виробництва і відпуску 
біоетанолу неврегульована, що створює бюрократичні бар'єри та значні 
складнощі як для виробників біоетанолу, так і для його споживачів. 
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Щодо абзацу З пункту З Рішення Рахункової палати України від 
22.09.2015 №5-3. 

Протоколом № 83 від 29.07.2015 засідання Кабінету Міністрів України 
доручено Мінагрополітики, Міненерговугілля, Мінекономрозвитку 
опрацювати питання щодо розвитку та використання біоетанолу. Зважаючи 
на те, що Держенергоефективності є центральним органом виконавчої влади, 
що реалізує державну політику у сферах відновлюваних джерел енергії та 
альтернативних видів палива, фахівців Агентства залучено до участі у роботі 
групи, яка створена у Мінагрополітики для виконання вказаного 
протокольного доручення. 

На сьогодні Держенергоефективності розробляються зміни до деяких 
законів України в частині сприяння розвитку виробництва та використання 
рідких біопалив. 

Щодо пункту 7 Рішення Рахункової палати України від 22.09.2015 
№5-3. 

Держенергоефективності вжито заходів стосовно усунення зауважень, 
наданих під час перевірки щодо вдосконалення та оптимізації процесу видачі 
свідоцтва про належність палива до альтернативного. 

Агентством розроблено проект Закону України «Про внесення змін до 
деяких законів України у зв'язку з прийняттям Закону України «Про 
адміністративні послуги», яким, зокрема, передбачено внесення змін до 
Закону України «Про альтернативні види палива» в частині встановлення 
основних вимог до регулювання надання адміністративної послуги з 
видачі свідоцтва про належність палива до альтернативного, 
зареєстрований в Верховній Раді України 13.10.2015 за № 3322. 

Відповідно до доручення Кабінету Міністрів України від 03.09.2009 
№21520/8/1-09 Держенергоефективності щорічно готує звіт Верховній Раді 
України про стан альтернативної енергетики та ефективність заходів 
стимулювання її розвитку, зокрема, в частині розвитку та споживання 
альтернативних видів палива. Копія звіту за 2015 рік буде направлена до 
Рахункової палати України. 
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