
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ  

до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про альтернативні види палива» щодо 

створення реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива» 

Зміст положення акта законодавства Зміст відповідного положення проєкту акта 

Закон України «Про альтернативні види палива» 

Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі  нижченаведені  терміни  

вживаються  у  такому значенні: 

(…) 

 

Відсутня 

Стаття 1. Визначення термінів  

У цьому Законі  нижченаведені  терміни  вживаються  у  такому значенні: 

(…) 

 

реєстр установок, що використовують біопаливо як єдиний вид палива 

(реєстр)  – електронна інформаційна система, що забезпечує збір, 

накопичення та облік відомостей про установки, що використовують 

біопаливо як єдиний вид палива; 

Стаття 8. Особливості відносин у сфері 

виробництва та використання 

біологічних видів палива 

(…) 

 

Відсутня 

Стаття 8. Особливості відносин у сфері виробництва та використання 

біологічних видів палива 

(…) 

Установки, що використовують біопаливо як єдиний вид палива, 

підлягають  внесенню до реєстру.  

Внесення відомостей до реєстру здійснюється на безоплатній 

основі. 

Доступ до відомостей реєстру є відкритим та безоплатним. 

До облікового запису, що створюється в реєстрі, вносяться 

наступні відомості про установку: 

- найменування установки – повне та скорочене (у разі 

наявності); 

- код ЄДРПОУ; 

- юридична та фактична адреса; 



 
 

- вид палива, що використовується установкою; 

- електрична та/або теплова потужність установки. 

Ведення реєстру  установок, що використовують біопаливо як 

єдиний вид палива  здійснюється  центральним органом виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, у  

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Форма та порядок подання заяви для включення установки до 

реєстру установок, що використовують біопаливо як єдиний вид 

палива, встановлюються порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів 

України; 

Стаття 13. Правопорушення у сфері 

альтернативних видів палива  

Правопорушеннями у сфері 

альтернативних видів палива є: 

(…) 

Відсутня 

Стаття 13. Правопорушення у сфері альтернативних видів палива  

Правопорушеннями у сфері альтернативних видів палива є: 

(…) 

подання суб’єктом господарювання неповної та/або недостовірної 

інформації для включення відомостей до реєстру установок, що 

використовують біопаливо як єдиний вид палива; 

 

 

Голова 
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