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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

до проекту постанови Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану» 

 

1. Мета 

Основною метою прийняття проекту акта є встановлення порядку 

створення реєстру біометану, його функціональних можливостей, строків та 

процедури подання інформації до нього, створення облікового запису 

користувача реєстру біометану, видачі, передачі, розподілу та анулювання 

гарантій походження біометану, видачі сертифікатів походження біометану, а 

також інші питання функціонування реєстру біометану. 

 

2. Обґрунтування необхідності прийняття акта 

Відповідно до частини третьої статті 8
1
 Закону України «Про 

альтернативні види палива» (далі – Закон) Реєстр біометану є електронною 

системою облікових записів, призначеною для реєстрації поданого до 

газотранспортної або газорозподільної системи та відібраного з газотранспортної 

або газорозподільної системи обсягу біометану, а також для формування 

гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або анулювання та 

надання сертифікатів походження біометану. 

Реєстр біометану ведеться центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. 

Порядок функціонування реєстру біометану затверджується Кабінетом 

Міністрів України. 

З метою виконання зазначених вище норм Закону розроблено проект 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

функціонування реєстру біометану».  

 

3. Основні положення проекту акта 

Проектом акта передбачено: 

- впровадження загальних принципів функціонування реєстру 

біометану; 

- визначення обов’язків держателя реєстру та користувачів реєстру; 

- порядок створення облікового запису користувача реєстру; 
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- порядок формування гарантій походження біометану, їх передачі, 

розподілу або анулювання та надання сертифікатів походження біометану; 

- порядок проведення незалежного аудиту діяльності, пов’язаної з 

виробництвом біометану. 

Прийняття проекту акта дозволить запустити ринок біометану шляхом 

надання виробникам електричної/теплової енергії гарантій походження при 

купівлі/продажу біометану. 

Крім того, прийняття проекту акта забезпечить можливість верифікувати 

очищений біогаз (біометан), фізико-хімічні характеристики якого відповідають 

стандартам на природний газ, та надавати гарантії походження на певний обсяг 

поданого в газотранспортну систему біометану, а потім виробляти теплову та 

електричну енергію на когенераційних установках безпосередньо біля 

споживача. При цьому, виробник зможе використовувати газ з газотранспортної 

системи у обсязі, заявленому у гарантії походження біометану.  

 

4. Правові аспекти 

Нормативно-правовими актами, що діють у сфері ринку біометану є: 

- Закон України «Про альтернативні види палива»; 

- Закон України «Про альтернативні джерела енергії»; 

- Закон України «Про ринок природного газу»; 

- Кодекс газотранспортної системи; 

- Кодекс газорозподільних систем; 

- постанова Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179 «Про 

затвердження Національної економічної стратегії на період до 2030 року»; 

- розпорядження Кабінету  Міністрів України від 18.08.2017 №605-р «Про 

схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, 

енергоефективність, конкурентоспроможність». 

 

5. Фінансово-економічне обґрунтування 

Прийняття проекту постанови не потребує фінансування з державного чи 

місцевих бюджетів. Створення платформи з функціонування реєстру біометану, 

а саме розробку програмного забезпечення та закупівлю обладнання планується 

здійснити за рахунок коштів міжнародної технічної допомоги. 

 

6. Позиція заінтересованих сторін 

Проект постанови не стосується питань функціонування місцевого 

самоврядування, прав та інтересів територіальних громад, місцевого та 

регіонального розвитку, соціально-трудової сфери, прав осіб з інвалідністю, 
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функціонування і застосування української мови як державної, та не потребує 

розгляду Науковим комітетом Національної ради України з питань розвитку 

науки і технологій, оскільки він не стосується сфери наукової та науково-

технічної діяльності. 

Проект Закону розміщено для обговорення на веб-сайті Державного 

агентства з енергоефективності та енергозбереження України (http://saee.gov.ua/) 

та Міністерства енергетики України (http://mpe.kmu.gov.ua/). 

 

7. Оцінка відповідності  

У проекті акта відсутні положення, що стосуються зобов’язань України у 

сфері європейської інтеграції; прав та свобод, гарантованих Конвенцією про 

захист прав людини і основоположних свобод; впливають на забезпечення 

рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; містять ризики вчинення 

корупційних правопорушень та правопорушень, пов’язаних з корупцією; 

створюють підстави для дискримінації.  

Громадська антикорупційна експертиза, громадська антидискримінаційна 

та громадська гендерно-правової експертиза не проводилась. 

Проект нормативно-правового акта буде надіслано до Національного 

агентства з питань запобігання корупції для визначення необхідності проведення 

антикорупційної експертизи. 

 

8. Прогноз результатів 

Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку функціонування реєстру біометану» дозволить створити 

нормативно-правове регулювання для: 

- створення реєстру біометану в Україні; 

- створення облікових записів користувачів біометану; 

- реєстрації обсягів поданого до газотранспортної або газорозподільної 

системи та відібраного з газотранспортної або газорозподільної системи обсягу 

біометану; 

- формування гарантій походження біометану, їх передачі, розподілу або 

анулювання та надання сертифікатів походження біометану. 

 

 

 

http://mpe.kmu.gov.ua/
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Заінтересо-

вана сторона 

Вплив реалізації 

акта на 

заінтересовану 

сторону 

Пояснення очікуваного впливу 

Існуючі ТЕЦ 

та КГУ, 

ліцензіати 

НКРЕКП 

Позитивний Існуючі ТЕЦ/КГУ працюють переважно з низьким 

коефіцієнтом використання встановленої 

електричної потужності протягом року. 

Можливість рентабельно виробляти 

електроенергію/тепло з біометану дозволить 

ТЕЦ/КГУ працювати з більшою енергетичною 

ефективністю протягом року. 

Виробники 

біометану 

Позитивний Можливість отримати доступ до 

газотранспортної системи, запровадити продаж 

біометану споживачам в Україні та налагодити 

експорт біометану до ЄС. 

Розміщення генерації електричної/теплової 

енергії з біометану біля споживача тепла 

дозволить отримувати додатковий прибуток від 

продажу тепла. 

Запровадження реєстру біометану забезпечить 

можливість рознесення об’єктів генерації 

біометану та генерації електричної та теплової 

енергії з біометану. 
 

 

 

 

Голова Держенергоефективності          Валерій БЕЗУС 
 

___ _________  2021 р. 


