
АНОТАЦІЯ ДО ЗЕЛЕНОЇ КНИГИ  
«РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ  

МОТОРНИХ БІОПАЛИВ»
Потенціал виробництва біопалива в Україні великий, але незважаючи на це, прогрес розвитку біопаливної галузі 
залишається мінімальним, і Україна залишається залежною від імпортованих нафтопродуктів. 

УКРАЇНА 
ІМПОРТУЄ

ТРАНСПОРТНИЙ СЕКТОР 
СПОЖИВАЄ

менше 1% 
біопалива

більше 

62% 
бензину

близько  

90% 
дизелю

НАТОМІСТЬ УКРАЇНА 
ЕКСПОРТУЄ

ріпак/
соя та 

технічна 
олія

що 
відповідає 

1,6 – 1,9 тонн 
біодизелю 

що може 
замістити 

30-35% 
імпортованого 

дизелю

СТАН ПОТОЧНОЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ 
У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ МОТОРНИХ БІОПАЛИВ 

РЕЗУЛЬТАТ РЕГУЛЮВАННЯ

<1% 
енергоспоживання 

транспорту 
задовольняється 
альтернативним 

паливом

Тільки 5 підприємств 
мають право 

виробляти бензини
Е5, Е7, Е10

Державна 
підтримка — 

недостатня для 
зростання галузі

Сумнівна якість 
моторних палив

НЕ ДОСЯГАЄТЬСЯ ЙМОВІРНО НЕ 
ДОСЯГАЄТЬСЯ

ЦІЛІ ПОЛІТИКИ

Збільшення частки ВДЕ в структурі енергетичного споживання 
транспортного сектору

Неможливо оцінити 
рівень скорочення 
викидів внаслідок 

використання 
моторних біопалив

Захист навколишнього 
середовища



КАРТА РЕФОРМ БІОПАЛИВНОЇ ГАЛУЗІ

2019 р.
Мають бути створені умови для здійснення контролю за дотриманням 
критеріїв сталості

2020 р.
Мають бути створені умови для роботи ринку зелених облігацій

Має бути затверджено Національний план дій з ВДЕ до 2030 року

2014-2016 рр.
Мало бути затверджено:

 Методику визначення обсягів скорочення викидів парникових газів для біопалива
 Технічні вимоги до виробництва і використання біопалива із скороченням обсягів викидів парникових 

газів

Мало розпочатись застосування критеріїв сталості

НЕ ВИКОНАНО

2018 р.
Мало бути:

 Створено умови для запуску електронної платформи торгівлі біопаливом та біомасою
 Оновлено законодавство у сфері виробництва біопалива
 Оновлено вимоги до бензинів та дизпалива
 Створено систему збору даних про якість палива

НЕ ВИКОНАНО

КОНЦЕПЦІЯ ЗМІН В ДЕРЖАВНІЙ ПОЛІТИЦІ  
У СФЕРІ РЕГУЛЮВАННЯ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ МОТОРНИХ БІОПАЛИВ

АЛЬТЕРНАТИВА 1 ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Запровадження графіку підвищення 
долі біопалива в загальному обсязі 
рідких моторних палив

 Відсутність фінансових витрат держави.
 Простота контролю дотримання вимог.

 Існує ймовірність спротиву з боку 
виробників та імпортерів нафтопродуктів, 
у зв’язку з необхідністю зміни їх бізнес-
моделі, додаткових інвестицій тощо.

АЛЬТЕРНАТИВА 2 ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Запровадження субсидій виробникам/
продавцям біопалива

 Підтримка з боку виробників та імпортерів 
нафтопродуктів.

 Фінансові втрати бюджету.
 Складність контролю.
 Ризик зловживань отримувачами субсидій.
 Ризик недосягнення європейських 

показників використання біопалива.

АЛЬТЕРНАТИВА 3 ПЕРЕВАГИ НЕДОЛІКИ

Зниження фіскального тиску на 
виробників моторних біопалив

 Посилення конкурентоздатності 
виробників моторних біопалив.

 Фінансова зацікавленість виробників 
нафтопродуктів у виробництві біопалив.

 Фінансові втрати бюджету.
 Ризик недосягнення європейських 

показників використання біопалива.

Поєднання Альтернативи 1 та однієї із альтернатив 2 і 3  є  найбільш комплексним підходом 
до підвищення ефективності державної політики у сфері виробництва моторного біопалива

БЕЗУМОВНО НЕОБХІДНО

Створити систему контролю якостіСтворити систему збору інформації про стан галузі

Застосовувати критерії сталості Гармонізувати стандарти з acquis ЄС

Скасувати виключні права на виробництво бензинів з домішками біоетанолу

З МЕТОЮ НАПРАЦЮВАННЯ ЕФЕКТИВНИХ РІШЕНЬ У ГАЛУЗІ ОФІС ЕФЕКТИВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПОЧИНАЄ 
ПУБЛІЧНІ КОНСУЛЬТАЦІЇ. ДЕТАЛЬНІШЕ НА REGULATION.GOV.UA #PROДіалог


