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ЗАКОН УКРАЇНИ 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку 

торгівлі твердими біологічними видами палива 

______________________________________________________ 

І. Внести зміни до таких законодавчих актів України: 

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості  

Верховної Ради УРСР, 1984 р., № 51, ст. 1122): 

1) доповнити статтями 166
26 

- 166
28

, 244
22

 такого змісту: 

«Стаття 166
26

. Недотримання законодавства у сфері здійснення 

електронної торгівлі твердим біопаливом.  

Порушення правил здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом оператором системи електронної торгівлі твердим біопаливом, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 

однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. 

Порушення правил здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом учасником системи електронної торгівлі твердим біопаливом, -  

тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб у розмірі від 

дев’ятисот 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 

семисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Ті самі 

дії, вчинені повторно протягом року після накладення адміністративного 

стягнення за одне з правопорушень, тягнуть за собою накладення штрафу на 

посадових осіб від тисячі до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів 

доходів громадян. 

Стаття 166
27

. Недотримання вимог реалізації твердого біопалива у 

системі електронної торгівлі твердим біопаливом. 
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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. 

Стаття 166
28

. 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 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.»; 

 «Стаття 244
22

. 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 166
26

 - 166
28

 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 

заступники, а також інші уповноважені керівником посадові особи цього 

органу.». 

3) в абзаці першому частини другої статті 255 цифри «244
21

» замінити 

цифрами «244
22

». 

2. У Законі України «Про альтернативні види палива» (Відомості 

Верховної Ради України, 2000 р., № 12, ст. 94; 2009 р., № 40, ст. 577; 2015 р., 

№ 33, ст. 324): 
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«1) У статті 1: 

після абзацу чотирнадцятого доповнити абзацом такого змісту: 

«веб-сайт оператора системи електронної торгівлі твердим біопаливом – 

електронний ресурс, що є складовою частиною системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом, доступ до якого здійснюється за допомогою мережі 

Інтернет та який забезпечує реєстрацію учасників, користування сервісами з 

автоматичним обміном інформацією, безперервний доступ для отримання і 

передачі інформації;». 

У зв’язку з цим абзаци п’ятнадцятий-вісімнадцятий вважати  відповідно 

абзацами шістнадцятим - дев’ятнадцятим.  

після абзацу сімнадцятого доповнити абзацом такого змісту: 

«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, яка 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, зберіганням, 

транспортуванням, розподілом, постачанням і продажем твердого біопалива 

та/або енергії, що вироблена з використанням твердого біопалива;». 

У зв’язку з цим абзаци вісімнадцятий - дев’ятнадцятий вважати 

відповідно абзацами дев’ятнадцятим-двадцятим.  

доповнити абзацами такого змісту: 

«система електронної торгівлі твердим біопаливом - інформаційно-

телекомунікаційна система, що забезпечує проведення електронних 

аукціонів, створення, розміщення, оприлюднення та обмін інформацією і 

документами в електронному вигляді; 

тверде біопаливо – тверде паливо, отримане з біологічно 

відновлювальної сировини (біомаси), в тому числі дрова, тирса, тріска, 

солома, інші сільськогосподарські відходи та залишки, а також гранули, 

пелети, брикети, тюки, вироблені з біомаси; 

учасник системи електронної торгівлі твердим біопаливом – особа, якій 

оператор надав доступ до системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом.»; 

2) доповнити Закон Розділом ІІ
1
 такого змісту: 

«Розділ ІІ
1
. ПОРЯДОК ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ТОРГІВЛІ ТВЕРДИМ БІОПАЛИВОМ 

Стаття 8
1
. Основні засади функціонування системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом. 

Функціонування системи електронної торгівлі твердим біопаливом 

забезпечується оператором.  
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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 на продаж та/або купівлю 

твердого біопалива. Пропозиції на продаж 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. 

За результатом електронного аукціону між учасниками системи 

електронної торгівлі твердим біопаливом укладається договір купівлі-

продажу твердого біопалива. 

Порядок здійснення електронної торгівлі твердим біопаливом, 

особливості укладення договорів між учасниками системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом та умови доступу до системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом встановлюються правилами здійснення 

електронної торгівлі твердим біопаливом, затвердженими центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує формування державної політики 

у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива. 

Стаття 8
2
. Державне регулювання електронної торгівлі твердим 

біопаливом 

Державне регулювання електронної торгівлі твердим біопаливом 

здійснюють центральний орган виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, та центральний орган виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, центральний орган виконавчої влади, який 

забезпечує формування та реалізує державну цінову політику, у межах 

повноважень, визначених цим Законом та іншими законами України. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, належить: 

затвердження правил здійснення електронної торгівлі твердим 

біопаливом; 

затвердження порядку проведення конкурсного відбору оператора 

системи електронної торгівлі твердим біопаливом; 
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затвердження порядку розгляду та форм звітів, що подаються 

операторами  та/або учасниками системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом;  

затвердження вимог до якості твердого біопалива, торгівля яким 

здійснюється у системі електронної торгівлі твердим біопаливом. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, який реалізує 

державну політику у сфері ефективного використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, належить: 

проведення конкурсного відбору оператора системи електронної 

торгівлі твердим біопаливом; 

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 недотримання законодавства у сфері 

здійснення електронної торгівлі твердим біопаливом, вимог реалізації та 

здійснення закупівлі твердого біопалива у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом, визначених цим Законом та іншими законами України. 

До повноважень центрального органу виконавчої влади, який забезпечує 

формування та реалізує державну цінову політику, 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, переглядати 

граничні ціни на послуги оператора та за необхідності корегувати ціни на 

послуги оператора системи електронної торгівлі твердим біопаливом. 

Стаття 8
3
. 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, що проводить центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 
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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, який забезпечує формування 

державної політики у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива.  

Оператор системи електронної торгівлі твердим біопаливом обирається 

строком на 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, який реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 

палива.  

Центральний орган виконавчої влади, який реалізує державну політику 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 8
4
. Обов’язки та права оператора системи електронної торгівлі 

твердим біопаливом 

Оператор системи електронної торгівлі твердим біопаливом 

зобов’язаний: 

1) забезпечувати функціонування системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом; 

2) не пізніше, ніж через 30 календарних днів з моменту закінчення 

кожного календарного кварталу надавати центральному органу виконавчої 

влади, який 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 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 
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одиницями (Автономною Республікою Крим, областями, містами Києвом та 

Севастополем) та на всій території України; 

3) не пізніше 1 березня кожного календарного року надавати 

центральному органу виконавчої влади, який 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;  

4) безкоштовно надавати інформацію про систему електронної торгівлі 

твердим біопаливом учасникам системи електронної торгівлі твердим 

біопаливом. 

Стаття 8
5
. Особливості здійснення торгівлі твердим біопаливом 

Державні та комунальні підприємства, а також підприємства у яких 

державна або комунальна частка акцій (часток, паїв) у статутному капіталі 

яких становить більше 50 відсотків, що здійснюють виробництво твердого 

біопалива, реалізовують тверде біопаливо у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом: 

у 2019 році – не менше 20% загального річного обсягу виробництва 

твердого біопалива; 

у 2020 році - не менше 40% загального річного обсягу виробництва 

твердого біопалива; 

у 2021 році - не менше 60% загального річного обсягу виробництва 

твердого біопалива; 

у 2022 році - не менше 80% загального річного обсягу виробництва 

твердого біопалива; 

у 2023 році та наступних роках - 100% загального річного обсягу 

виробництва твердого біопалива. 

Державні та комунальні підприємства, зазначені у частині першій цієї 

статті, зобов’язані не пізніше 1 березня кожного календарного року за 

встановленою формою подавати центральному органу виконавчої влади, 

який 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 виробництва твердого біопалива та 

відсоток твердого біопалива, що реалізований у системі електронної торгівлі 

твердим біопаливом у звітному періоді.  

Суб’єкти господарювання, яким встановлено «зелений» тариф, а також 

суб’єкти господарювання, яким встановлено тарифи відповідно до частини 

четвертої та/або п’ятої статті 20 Закону України «Про теплопостачання» 
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закуповують тверде біопаливо у системі електронної торгівлі твердим 

біопаливом: 

у 2019 році – не менше 20% загального річного обсягу споживання 

твердого біопалива; 

у 2020 році - не менше 40% загального річного обсягу споживання 

твердого біопалива; 

у 2021 році - не менше 60% загального річного обсягу споживання 

твердого біопалива; 

у 2022 році - не менше 80% загального річного обсягу споживання 

твердого біопалива; 

у 2023 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 третьою 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 третьою 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 третій цієї статті, 

зобов’язані не пізніше 1 березня кожного календарного року за встановленою 

формою подавати центральному органу виконавчої влади, який 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 системі електронної 

торгівлі твердим біопаливом у попередньому календарному році.». 

3) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту: 
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«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 8
5
 

цього Закону та частиною другою статті 2 Закону України «Про публічні 

закупівлі»; 

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. 

У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.». 

II. Прикінцеві положення 

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його 

опублікування. 

2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

забезпечити прийняття нормативно-правових актів, необхідних для 

реалізації положень цього Закону; 

забезпечити перегляд та приведення міністерствами та іншими 

центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом. 

 

             Голова  

Верховної Ради України 
 
 


