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КОМІТЕТ З ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ  

ТА ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ  
 

 

 

 

 

 

 від 18 грудня 2019 року                 № ___20/6___ 
 

 

 

Про проект Закону про внесення змін  

до деяких законодавчих актів України  

(щодо розвитку сфери використання рідкого  

біопалива (біокомпонентів) 

(реєстр. № 2471) 

 

 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування, 

відповідно до предметів відання, розглянув проект Закону про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України (щодо розвитку сфери використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) (реєстр. № 2471 від 19.11.2019 р.), внесений 

народними депутатами України Семінським О.В., Бондарем М.Л., Юрченком 

О.М., іншими народними депутатами України, та відзначає наступне. 

Як зазначено у пояснювальній записці, проект Закону розроблений з 

метою створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку сфери 

виробництва, обігу та використання рідкого біопалива на транспорті. 

Законопроектом пропонується внесення змін до законів України «Про 

альтернативні види палива», «Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності», якими передбачається: 

визначення для суб'єктів господарювання, що виробляють та/або 

імпортують паливо моторне і паливо моторне альтернативне для продажу на 

митній території України, обов'язкової частки рідкого біопалива 

(біокомпонентів) в загальному обсязі його продажу; 

введення обліку та контролю вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

паливі моторному і паливі моторному альтернативному на ринку 

нафтопродуктів;  
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Зокрема, Закон України «Про альтернативні види палива» доповнюється 

новою статтею 8-2 «Критерії сталості рідкого палива з біомаси (біокомпонентів), 

а також біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту», якою 

пропонується встановити, що застосування національного стандарту, відповідно 

до якого визначаються технічні вимоги із скорочення обсягів викидів парникових 

газів до виробництва і використання рідкого палива з біомаси (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для використання в галузі транспорту, є обов’язковим. 

Не допускається отримання сировини для виробництва рідкого палива з 

біомаси (біокомпонентів), а також біогазу, призначеного для використання в 

галузі транспорту на земельних ділянках, що мають підвищене значення для 

біологічного різноманіття, до яких належать земельні ділянки, що на січень 

2008 року або пізніше належали до однієї з категорій (незалежно від того, до якої 

категорії вони належать зараз): 

- природних лісів, пралісів або квазіпралісів;  

- земель природно-заповідного фонду;  

- природних луків, що зберігатимуть біологічне різноманіття за відсутності 

втручання людини, а природний склад видів та екологічні характеристики 

і процеси в них не порушені;  

- неприродних луків, що втратять біологічне різноманіття за відсутності 

втручання людини, і які є багатими на види, крім випадків, якщо збір 

сировини є необхідним для збереження статусу луків. 

Не допускається отримання сировини для виробництва рідкого палива з 

біомаси (біокомпонентів), а також біогазу, призначеного для використання в 

галузі транспорту, на земельних ділянках з високими вуглецевими запасами, що 

на січень 2008 року належали, а на момент набрання чинності цим Законом не 

належать, до:  

- земельних ділянок, що покриті або насичені водою постійно чи протягом 

значної частини року; 

- суцільних лісових ділянок, площею більше, ніж один гектар, що вкриті 

деревною рослинністю висотою більше п’яти метрів та покривом більше 

30% або деревною рослинністю, що може досягати вказаних меж; 

- лісових ділянок, площею більше, ніж один гектар, що вкриті деревною 

рослинністю висотою більше п’яти метрів та покривом від 10% до 30% 

або деревною рослинністю, що може досягати вказаних меж, крім 

випадків наявності обґрунтування того, що вуглецеві запаси до та після 

зміни цільового призначення земельних ділянок є такими, що не 

перешкоджають виконанню критерію скорочення обсягів викидів 

парникових газів. 

Також не може отримуватися сировина для виробництва рідкого палива з 

біомаси (біокомпонентів), а також біогазу, призначеного для використання в 

галузі транспорту, на земельних ділянках, що на січень 2008 року належали до 

торфовищ. Отримання сировини на торфовищах дозволяється, у випадку 

наявності обґрунтування, що процеси вирощування та збору сировини на них не 

передбачають осушення попередньо неосушеного ґрунту.  
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Під час засідання Комітету народні депутати – члени Комітету звернули 

увагу на норму законопроекту: «отримання сировини на торфовищах 

дозволяється, у випадку наявності обґрунтування, що процеси вирощування та 

збору сировини на них не передбачають осушення попередньо неосушеного 

ґрунту» та зробили застереження щодо необхідності її доопрацювання з метою  

уникнення двоякого тлумачення такої норми. 

 

Враховуючи викладене, Комітет  в и р і ш и в: 

1. Рекомендувати Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг внести на розгляд Верховної Ради України пропозицію про 

прийняття за основу проекту Закону про внесення змін до деяких законодавчих 

актів України (щодо розвитку сфери використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) (реєстр. № 2471). 

2. Рішення направити до Комітету з питань енергетики та житлово-

комунальних послуг. 

 

Голова Комітету                                                         О. БОНДАРЕНКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


