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БІОЕТАНОЛ У СВІТІ

Рівень виробництва: 
більше 200 млн. тонн на рік

Ключові гравці:

США
Бразилія
ЄС
Китай 
Канада

В країнах-лідерах з виробництва біоетанолу норма 
додавання до палива є обов'язковою



Директива EC 2009/28/EC

наростити частку біоетанолу в
автомобільному пальному 

ЯКЩО В ЄС —
ЗНАЧИТЬ З БІОЕТАНОЛОМ 

<10%
до 2020

Угода про Асоціацію України з ЄС

ЄС - частка біоетанолу в 
автомобільному паливі

<1%

<5,75
%

Україна



При додаванні 10% біоетанолу до бензину 
викиди шкідливих аерозольних частинок зменьшуються 

НАЦІОНАЛЬНИЙ ПЛАН ДІЙ 
З ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ

Очікуваний обсяг 
виробництва біоетанолу в Україні 

до 400
тис. 
тонн

до 2020

викиди оксиду вуглецю
зменшуються 

на 
50% 

на 
30% 



СИРОВИННА БАЗА 
ДЛЯ ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ



до 1 січня 2020 року 

звільняються від оподаткування прибутку,
отриманого від продажу біоетанолу

ПІЛЬГИ ДЛЯ 
ВИРОБНИКІВ БІОЕТАНОЛУ

біоетанол оподатковується

акцизним податком 

за 
ставкою

= 0 
гривень

до 1 січня  2019 року 

Звільнення від ПДВ на:
імпорт техніки, обладнання, устаткування підприємств

з виробництва біопалива



ОБМЕЖЕННЯ ДЛЯ 
ВИРОБНИЦТВА БІОЕТАНОЛУ

- неврегульованість та суперечливість правової бази

- відсутній законодавчо визначений порядок  
виробництва спиртовмісних компонентів до палив

- бензини у які додається біоетанол оподатковуються 
двічі



ДИНАМІКА
ВИРОБНИЦТВА КМПА

2,06

13,91

29,52

54,64

21,80
17,36 20,41

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

2010 2011 2012 2013 2014 2014 9 міс 2015

9місяців

Виробництво добавок до пального на основі біоетанолу (КМПА, КДА)    

тис. тонн



ЩО РОБИТЬ МІНАГРОПОЛІТИКИ
ДЛЯ ПРОСУВАННЯ БІОЕТАНОЛУ?

Спільна робота із:

- Державною Фіскальною Службою

- Державним агентством з енергоефективності та                         
енергозбереження

- Мінекономрозвитку

Модератор: Департамент продовольства

Необхідність системної роботи та внесення одночасних 
змін у численні закони 



ХТО МОЖЕ ВИРОБЛЯТИ
БІОЕТАНОЛ?

Виробництво біоетанолу
здійснюється підприємствами 

будь-якої  форми власності На виробництво 

біоетанолу 

отримується окрема 

ліцензіяВідсутня окрема ліцензія

на виробництво, експорт і оптову 

торгівлю біоетанолом

Чинна 
редакція:

Пропозиції Департаменту



ТЕРМІНОЛОГІЯ
БІОЕТАНОЛ /СПИРТ /ПАЛИВО

Пропозиція Міністерства

• біоетанол та інші спиртовмісні добавки 

віднести до "паливного етанолу"

• встановити окремий код УКТЗЕД



ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО
ЗАКОНОДАВСТВА

• Біоетанол (паливний етанол) оподатковувати за 
ставкою 30 євро за 1 тонну

• оподатковується нафтова частина (202 EUR/t), 
біоетанол  (30 EUR/t),  фінальний продукт при 
змішуванні не оподатковується

• Відновити норму щодо обов'язкового вмісту 
біоетанолу в бензинах і встановити відповідальність 
за її порушення



Контроль 
за обігом біоетанолу здійснюється

як для спирту етилового

Пропозиція:

РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛЮ НА РИНКУ 
ПАЛИВНОГО ЕТАНОЛУ

Чинна редакція:

Автоматизовану
електронну систему 

контролю
за виробництвом і 

обігом товару

- мінімальне людське втручання

- максимальна свобода від 
бюрократичних процедур

- прозорість та “біла” бухгалтерія

МЕТА



виробництво біоетанолу обсягом щонайменше 200 тис. тонн 

збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів 
майже у три рази 

відновлення близько 3 тис. робочих місць

покращення екологічної ситуації в Україні

крок до енергонезалежності держави

виробництво продукції із доданою вартістю з аграрної 
сировини (буряки, кукурудза, сорго тощо)

ОЧІКУВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


