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Постановка проблеми. Перехід на викорис-
тання альтернативних енерґозберігаючих та еко-
логобезпечних технологій – складний і праце-
місткий процес, що передбачає відмову від міне-
ральних добрив, засобів захисту рослин та інших 
стимуляторів росту рослин і тварин, викорис-
тання екологічно чистого біодизельного пально-
го тощо. Цей процес базується на зміні філософії 
господарювання і призводить до зміни економі-
ки й організації системи сільськогосподарського 
виробництва.  
Причинами виникнення проблеми забезпе-

чення сільськогосподарських товаровиробників 
пальним є істотна залежність держави від імпор-
ту енерґоносіїв та цінової ситуації на світовому 
ринку нафти, а також зменшення обсягів вироб-
ництва сільськогосподарської продукції, а отже, 
відповідне зменшення надходжень до державно-
го бюджету. Держава стимулює застосування 
технологій, зорієнтованих на енерґо- та ресурсо-
заощадження, зокрема, використання в земле-
робстві широкозахватних та комбінованих аґре-
ґатів, впровадження технологічних операцій мі-
німального й нульового обробітку ґрунту. При 

цьому держава має створювати умови для залу-
чення інвестицій у виробництво біологічних ви-
дів палива. Однак не зважаючи на певні зусилля 
держави розвиток виробництва дизельного біо-
палива в Україні здійснюється досить низькими 
темпами. Причинами ґальмування даного проце-
су є відсутність достатньої кількості сировини, 
промислової бази для її переробки, а головне, 
відсутність коштів для стимулювання й реаліза-
ції енерґозаощаджувальних та екологобезпечних 
технологій.  
Аналіз основних досліджень і публікацій,  

у яких започатковано розв’язання проблеми. 
Вивченню проблем ефективного й екологобезпеч-
ного використання земельних ресурсів та сільсько-
господарського виробництва екологобезпечної й 
енерґозберігаючої продукції значну увагу приді-
лили відомі вчені економісти-аграрники: І.К. Бист-
ряков, В.Г. В’юн, В.В. Горлачук, С.І. Дорогунцов,  
О.Л. Кашенко, Л.Г. Мельник, М.Ф. Реймерс,  
П.Т. Саблук, В.М. Трегобчук, М.М. Федоров,  
Т.С. Хачатуров, О.М. Царенко та інші. Проте в 
науковій та спеціальній літературі недостатньо 
широко висвітлено переваги й перспективи вироб-
ництва і використання біопалива та інших видів 
екологічно чистої продукції, практичне впрова-
дження альтернативних технологій у сільськогос-
подарських підприємствах.  
Мета дослідження. Метою даної статті є ви-

світлення головних переваг виробництва та ви-
користання дизельного біопалива в аграрному 
секторі економіки для вирішення проблеми ене-
рґозбереження й екологізації сільськогосподар-
ського виробництва.  
Матеріали і методи дослідження. Проблема 

з енерґоносіями залишається надзвичайно гост-
рою для України. Зокрема, нафтопродуктами 
власного виробництва Україна забезпечена лише 
наполовину. Вихід із цієї ситуації вітчизняні

_____________________ 
* Керівник – професор, доктор економічних наук В.Я. Плаксієнко 

Зростаючий дефіцит традиційних видів палива, 
погіршення екологічної ситуації вимагає пошуку 
альтернативних шляхів до вирішення проблем ене-
рґетичного забезпечення та екологічного захисту 
виробництва. Одним із найбільш прогресивних рі-
шень у цьому напрямі є виробництво й викорис-
тання відновлювальних видів біологічного палива, 
основним із яких є дизельне біопаливо, що може 
забезпечити пальним аграрний сектор, а в майбу-
тньому – й інші галузі економіки. Правові пробле-
ми державного регулювання та підтримки даного 
виду виробництва розглядаються в даній статті.  
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експерти вбачають у використанні біопалива. У 
світі вже давно переймаються цим питанням. 
Арґумент на користь такого палива незапереч-
ний: по-перше, рослинний світ поновлюється, а 
отже, нестачі в сировині, необхідній для вироб-
ництва біопалива, практично немає; по-друге, 
використання біопалива завдає значно менше 
шкоди навколишньому середовищу, ніж тради-
ційні. 
Фахівці стверджують, що в Україні вже понад 

10 років існують власні технології для промис-
лового виробництва біопалива. За їх словами, 
Україна має унікальний шанс стати провідною 
країною Європи з виробництва біопалива, оскі-
льки в державі наявні всі економічні умови для 
цього: вільні площі під вирощування зернових та 
олійних культур, науковий, технічний і кадровий 
потенціал, зростаючі внутрішні потреби у мо-
торному біопаливі, великий експортний ринок. 
Однак, сучасний стан економіки України не дає 
допоки що змоги промисловому виробництву 
активно заявити про себе на міжнародній арені.  
Водночас, Україна має значні можливості 

промислового виробництва паливного етанолу, 
оскільки є значним виробником харчового спир-
ту. Зокрема, постановою Кабінету Міністрів 
України від 29 червня 1996 р. було створено 
Держконцерн "Укрспирт". Даною постановою 
передбачалося удосконалити управління підпри-
ємствами спиртової та лікеро-горілчаної проми-
словості. До концерну ввійшло 79 державних 
підприємств із виробництва спирту. Виробницт-
во біоетанолу було організовано ще у 1998 р.,  
і до 2006 р. його підприємства виробили понад 
50 тис. тонн цієї продукції. 
Прогнозоване в світі вичерпання основних ви-

копних енерґоносіїв (нафти та газу в найближчі 
40-50 років) й екологічні чинники спонукають 
більшість розвинених країн шукати альтернати-
вні нетрадиційні й відновлювальні джерела ене-
ргії. Каталізатором цих пошуків стало нове під-
вищення світових цін на нафту за 2005-2006 ро-
ки. За матеріалами вітчизняних експертів, частка 
відновлювальних джерел енерґії у загальносві-
товому паливно-енерґетичному балансі в 2050 
році може досягти 50%, а за прогнозом Світової 
енерґетичної Ради, – близько 80-90% на кінець 
поточного століття. Так, Німеччина і Швеція до 
кінця цього сторіччя планують усі сто відсотків 
енерґії отримувати за рахунок відновлюваних 
джерел. З-поміж відновлюваних джерел енерґії 
все більшого розвитку набувають енерґоносії 
біологічного походження, або біопалива (біоди-
зель, біоетанол, біогаз).  

Із метою вирішення питань розширення виро-
бництва відновлювальних джерел енерґії в Укра-
їні створено Асоціацію «Укрбіоенерґо», яка, ви-
ходячи зі статутних завдань, опікується наступ-
ними питаннями: створення сприятливої законо-
давчої та нормативної баз для розвитку ринку 
біопалива; представлення та захист інтересів 
членів Асоціації в органах законодавчої та вико-
навчої влади, а також у бізнесі; залучення зовні-
шніх і внутрішніх інвестицій у новий сеґмент 
національної економіки; сертифікація й стандар-
тизація біопалива, підготовка нормативно-
технічної документації; координація діяльності 
членів Асоціації на ринку біопалива; просування 
на внутрішній і зовнішній ринки готової проду-
кції; наукове забезпечення сфери виробництва та 
використання біопалива; створення інтегрованих 
агропромислових об'єднань, у кожному з яких на 
взаємовигідних умовах сільгоспвиробники та їх 
індустріальні партнери зможуть щороку забез-
печувати виробництво 10-20 тисяч тонн біопа-
лива. Асоціація «Укрбіоенерґо» направила до 
Уряду в серпні 2006 року свої пропозиції стосо-
вно вдосконалення законодавчих і нормативних 
актів в Україні та включення проблем виробниц-
тва й використання біопалива до Державних 
програм. Асоціація запропонувала включити до 
проекту Програми діяльності Уряду на 2006- 
2010 роки систему заходів за двома напрямами, а 
саме: 

1. Організаційні заходи  
1.1. Доопрацювати Енерґетичну стратегію 

України до 2030 року, посиливши в ній роль 
НВДЕ (нетрадиційних та відновлюваних джерел 
енерґій) у відповідності до світових тенденцій.  

1.2. Розробити й прийняти до кінця 2006 року 
державні програми розвитку виробництва та ви-
користання біопалив. 

1.3. При розробці зазначених програм доціль-
но максимально використати для виробництва 
біопалив існуючі спиртзаводи, цукрові заводи, 
ветсанутильзаводи та інші підприємства, що за-
лишились у державній власності.  

1.4. З метою посилення координації та забез-
печення системності в наукових дослідженнях і 
проектно-конструкторських розробках із питань 
НВДЕ розробити й забезпечити фінансуванням 
відповідну комплексну науково-технічну про-
граму.  

1.5. Запровадити торгівлю квотами за Кіотсь-
ким протоколом через механізм спільного їх 
впровадження для отримання іноземних фінан-
сових ресурсів із метою розвитку НВДЕ. Поста-
новою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 
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2006 р. № 206 затверджено порядок розгляду, 
схвалення та реалізації проектів спільного впро-
вадження.  

2. Політична та законодавча підтримка  
2.1. Визначити постановою Верховної Ради 

України прискорений розвиток НВДЕ найваж-
ливішим загальнодержавним пріоритетом в еко-
номіці України на найближчі 10 років.  

2.2. Вважали б за доцільне використати досвід 
Данії щодо консолідації політичних сил для до-
сягнення загальнонаціональних інтересів в енер-
ґетичній галузі. 

2.3. Внести зміни до Закону України “Про 
альтернативні види рідкого та газового палива” 
щодо: а) обов'язковості застосування біопально-
го для двигунів внутрішнього згорання (перед-
усім в м. Києві, інших містах із населенням по-
над 500 тис. громадян); б) запровадження захо-
дів державної фінансової підтримки виробникам 
біопалив, відповідної сировини, машин, прила-
дів та обладнання, зокрема:  

- звільнення від ПДВ, акцизів;  
- надання безвідсоткових кредитів для вироб-

ників біопалива та інших НВДЕ, а не під 10% 
відповідно із Постановою Кабінету Міністрів 
України від 18 травня 2006 р. № 695. З-поміж 
першочергових законодавчо-нормативних актів 
доцільно також прийняти закон щодо запрова-
дження підвищених “зелених” тарифів за реалі-
зацію електроенерґії й тепла, вироблених із ви-
користанням НВДЕ.  

2.4. Законодавчо регламентувати режим вико-
ристання генетично модифікованих організмів в 
Україні лише для енерґетичних цілей (чи в 
окремому законі, або внести доповнення до на-
званого вище закону про альтернативні палива).  

2.5. Законодавчо заборонити використання в 
якості біопального метил-трет-бутилового ефіру, 
як надзвичайно небезпечного забруднювача по-
верхневих і підземних вод із канцерогенним 
ефектом.  
В Україні було б доцільно легалізувати виро-

бництво біопалива для підприємств усіх форм 
власності, затвердити державні стандарти та 
програми з розвитку цих видів палива. Наразі в 
Комітетах Верховної Ради знаходиться проект 
профільного закону щодо біопалива, якими вре-
гульовано українську правову базу щодо біопа-
лива з вимогами ЄС.  
На сьогодні в Україні є формально чинними 

програми Кабінету Міністрів України щодо роз-
витку виробництва біодизельного палива та ета-
нолу (який є основою для моторного палива), 
сумішевих бензинів тощо. Втім, програми не 

фінансуються, не здійснюється й відповідний 
контроль за переходом нафтопереробних під-
приємств на нові умови виробництва. 
Крім того побутує думка, що виробництво 

біопалива може призвести до істотного здорож-
чання продовольства і навіть голоду в країнах, 
що розвиваються. Втім, чимало експертів не по-
діляють цієї думки й називають її міфом, вига-
даним транснаціональними нафтовими компані-
ями, не зацікавлених у розвитку альтернативних 
видів палива. Однак ми вважаємо, що біоенерґе-
тика, навпаки, – потужний стимул для розвитку 
аграрного сектора. Вона інтенсифікує потік інве-
стицій у сільське господарство, сприяє вдоско-
наленню технологій та інфраструктури, що за-
безпечить зростання виробництва продовольства 
і його здешевлення.  
Оскільки основною сільськогосподарською 

культурою для виробництва біопалива є ріпак, 
то часто від опонентів виробництва такого пали-
ва можна чути про те, що ріпак виснажує ґрунт. 
Проте ріпак шкодить грунту не більше, ніж, на-
приклад, цукровий буряк, який традиційно вва-
жається провідною агрокультурою в Україні. 
Якщо розумно підходити до вирощування ріпа-
ка, то від цього буде лише користь. Потрібно 
дотримуватися сівозмін, здійснювати плануван-
ня на державному рівні, розробити стратегію для 
кожного регіону і, коли ця культура планово мі-
груватиме Україною, тоді для наших земель 
проблем не буде [6]. 
До того ж сьогодні в Україні маємо бізнес із 

вирощування ріпака. Все більше площ відво-
диться під цю культуру, яка потім продається за 
кордон. Це – невигідний бізнес для України, – 
зарубіжні країни фактично задарма використо-
вують наші землі. Ріпак необхідно переробляти в 
Україні.  
Оскільки виробництво й використання біопа-

лива є важливою складовою освоєння еколого-
безпечних аграрних технологій, то державі вкрай 
необхідна система пільг для учасників ринку 
біопалива. Лише за таких умов можна змінити 
ситуацію на розвиток цього напряму в аграрно-
му секторі економіки. Тут на перше місце необ-
хідно поставити надання пільг щодо ввезення 
обладнання, яке сьогодні не виробляється в 
Україні. Використання перевіреного на заході 
обладнання значно прискорить розвиток ринку 
біопалива в Україні. Подібні пільгові програми 
працюють у багатьох країнах: з одного боку, – 
пільгові програми для фермерів, з іншого, – об-
межувальні заходи щодо використання тради-
ційного палива. Таким чином, починають пра-
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цювати стимули стосовно утвердження енерґо-
незалежності держави. 
На сьогодні в Україні немає спеціального за-

кону, який би визначав умови виробництва, 
споживання та оподаткування біологічних видів 
палива, – чинний Закон України "Про альтерна-
тивні види рідкого та газового палива" визначає 
загальні норми запровадження альтернативних 
видів палива. З метою створення нормативно-
правової бази запровадження виробництва та 
споживання, а також надання пільг щодо опо-
даткування біологічних видів палива у Верхов-
ній Раді України зареєстровано 7 законопроек-
тів, які за дорученнями уряду були опрацьовані 
ДПА України. Проте жоден із них не дістав 
схвалення податківців. 
У законопроектах до переліку біопалива про-

понується включити біоетанол – спирт етиловий 
зневоднений, який можна виробляти вже сього-
дні на державних спиртових заводах. Водночас 
пропонується виключити з чинного законодав-
ства норму про визначення біоетанолу як спирту 
етилового зневодненого, що разом із пропозиці-
єю дозволити його виробництво підприємствам 
усіх форм власності автоматично виводить ви-
робництво та обіг біоетанолу з-під контролю 
держави.  
Також законопроектами пропонується ввести 

в експлуатацію автозаправні комплекси, які ви-
роблятимуть сумішеве паливо шляхом змішу-
вання біоетанолу з традиційними бензинами 
безпосередньо при заправці транспортного засо-
бу, що може призвести до неконтрольованого 
використання біоетанолу. 
На думку податківців, ухвалення цих норм 

може призвести до використання біоетанолу 
(спирту етилового) для виробництва фальсифі-
кованих алкогольних напоїв, розширення тіньо-
вого сектора та зменшення обсягів легального 
виробництва і, як наслідок, – до зменшення над-
ходжень платежів до бюджету. 
Також законопроектами пропонується встано-

вити розрахункові ставки акцизного збору на 
бензини моторні сумішеві, зменшуючи розмір 
діючої ставки на 3,33% за кожний масовий від-
соток біоетанолу або за кожних два масових від-
сотки етил-трет-бутилового ефіру (ЕТБЕ), що 
міститься в цих бензинах. 
Запровадження пільгової ставки може призве-

сти до домінуючого декларування сумішевих 
бензинів за пільговою ставкою, оскільки біоета-
нол, що за технологією денатурується бензином, 
не можна відрізнити в складі бензинів моторних 
сумішевих від інших спиртових добавок, якими 

на сьогодні підвищується октанове число бензи-
нів. Це дасть змогу утворитися схемам ухилення 
від оподаткування акцизним збором бензинів 
моторних сумішевих. Окрім того, встановлення 
розрахункових ставок може призвести до неод-
нозначного (множинного) трактування даної но-
рми суб'єктами господарювання й органами по-
даткової служби при визначенні розміру ставок 
та обчисленні податкового зобов'язання для бен-
зинів моторних сумішевих. 
Виробництво та споживання інших видів біо-

палива, окрім всього має ризики у зв'язку з про-
позицією надання пільг щодо оподаткування, яке 
потребує державного контролю. Однак запропо-
нований державний нагляд не діятиме, оскільки 
статус і функції таких інспекцій не визначено.  
При доопрацюванні проекту закону України 

"Про використання біологічних видів палива" 
розроблено його нову редакцію – "Про внесення 
змін та доповнень до деяких законодавчих актів 
України щодо сприяння виробництву та викори-
станню біологічних видів палива". Узгоджений 
проект передбачає внесення змін до 8 законів 
України: "Про альтернативні види рідкого та 
газового палива" – в частині визначення термінів 
та порядку запровадження виробництва й спо-
живання біопалива, відповідно до яких біоетанол 
залишається під контролем держави як один із 
видів спирту етилового; "Про підприємництво" – 
щодо обмеження у здійсненні підприємницької 
діяльності у сфері виробництва біоетанолу та 
бензинів моторних сумішевих із вмістом біоета-
нолу; "Про Єдиний митний тариф" – щодо звіль-
нення від сплати мита при ввезенні обладнання 
для виробництва біопалива й приведення кодів 
відповідно до УКТ ЗЕД на бензини моторні су-
мішеві з вмістом біоетанолу; "Про оподаткуван-
ня прибутку підприємств" – щодо звільнення від 
оподаткування виробників біопалива як операцій 
особливого виду на 5 років; "Про державне ре-
гулювання виробництва та обігу спирту етило-
вого, коньячного і плодового, алкогольних напо-
їв та тютюнових виробів" – щодо виробництва 
біоетанолу на підприємствах усіх форм власнос-
ті відповідно до переліку, визначеному Кабіне-
том Міністрів України; "Про внесення змін до 
деяких законів України щодо стимулювання ви-
робництва бензинів моторних сумішевих" – що-
до уточнення порядку видачі податкового вексе-
ля при відпуску біоетанолу для виробництва  
бензинів моторних і добавок на основі біоетано-
лу та денатурації біоетанолу; "Про ставки акциз-
ного збору і ввізного мита на деякі товари (про-
дукцію)" – щодо зміни норм про використання 
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високооктанової кисневмісної добавки (ВКД) на 
біоетанол та встановлення спеціальних умов для 
застосування пільгової ставки акцизного збору 
на бензини моторні сумішеві; "Про ставки ак-
цизного збору на спирт етиловий та алкогольні 
напої" – щодо встановлення нульової ставки ак-
цизного збору на спирт-сирець етиловий у разі, 
якщо він використовуватиметься як сировина 
для виготовлення біоетанолу (спирту етилового 
зневодненого). 
Не дійшли згоди у Верховній Раді й при роз-

гляді питання про звільнення від оподаткування 
виробників біопалив на 5 років, що призведе до 
втрат бюджету; про оподаткування за нульовою 
ставкою акцизного збору біологічних видів па-
лива моторного, в яких вміст нафтопродуктів 
менше 70 % (пропонується розмір ставки на біо-
логічні палива (вміст нафтопродуктів менше 
70%) встановити залежно від вмісту нафтопро-
дуктів у таких видах палива); про використання 
спирту-сирцю етилового для виробництва біо-
етанолу, що не узгоджується з нормами чинного 
законодавства стосовно умов виробництва біо-
етанолу та порядку оподаткування спирту й мо-
же призвести до нецільового використання 
спирту-сирцю етилового для виробництва фаль-
сифікованих алкогольних напоїв. 
Результати досліджень. Виробництво біопа-

лива в Україні є конкурентоздатним із європей-
ським. Зокрема, посилаючись на розрахунки Ін-
ституту цукрового буряку УААН і НТЦ "Біома-
са", собівартість біодизелю у нашій країні стано-
вить 0,42 євро/л, біоетанолу – 0,167 євро/л. До 
того ж, аналогічні показники і в Німеччині: за 
даними німецького інституту �nstitut fur Wel-
twirtschaft Kiel (2006 р.), собівартість біодизелю 
становила 0,96 євро/л, біоетанолу – 0,77 євро/л. 
Це можна пояснити тим, що Україна має порів-
няно дешеву сировину та робочу силу. Паливо 
"Біо-100" коштує на 40-50 коп. дешевше за 95-й 
бензин, утім за якістю, як запевняють виробни-
ки, перевищує навіть 98-й. Основною його скла-
довою є біоетанол, отриманий внаслідок переро-
бки меляси, зерна або цукрового буряку. 
В Україні виробництво біопалива ще не нала-

годжено. За різними оцінками, у 2006 р. міні-
заводи або дослідницькі установки з виробницт-
ва біодизеля працювали в 12 областях України і 
виробили 20 тис. тонн продукції, яка, в основно-
му, використовувалася для сільського господар-
ства.  
Варто також відзначити, що у 2007 р. в Одесь-

кій області компанією "Біодізель Бесарабії" було 
відкрито міні-завод із виробництва біодизеля 

потужністю близько 7 тис. тонн на рік. Другий 
завод (потужністю до 10 тис. тонн біодизеля на 
рік) було введено в експлуатацію у Херсонській 
області в лютому 2007 р. компанією "Лі-бер". 
Сировинна база для виробництва біодизеля в 
Україні істотна, тому чимало сільськогосподар-
ських підприємств експериментують із виробни-
цтвом біодизеля для власних потреб. 
За експертними оцінками, потенційні можли-

вості нашої країни дозволяють забезпечити до 
2020 року виробництво щорічно: біоетанолу – 
близько 4,5-5 млн. тонн, біодизелю – близько  
6 млн. тонн, біогазу – близько 10 млрд. м куб., 
тепла із котелень на біомасі – близько 8 млн. 
тонн ум. палива. В умовах підвищення цін світо-
вого ринку на нафту до 70-80 дол. США за ба-
рель, а на природний газ – до 230-250 дол. за 
1000 м3 усі види біопалива будуть конкуренто-
спроможними. При тому витрати на біоетанол і 
біодизель очікуються нижчими за відповідні ек-
віваленти традиційного бензину та дизельного 
пального на 10-15 %; витрати на енерґію, отри-
ману з біогазу, – на 20-25 %, а отриману при 
спалюванні біомаси в спеціальних котлах – в 2-3 
рази за аналогічну при використанні природного 
газу. Ще в 2007 р. Асоціація зверталася до Голо-
ви Комітету з питань бюджету Верховної Ради 
України з клопотанням підтримати фінансування 
реформування державних підприємств Міністер-
ства агрополітики України з метою розвитку ви-
робництва та використання біоетанолу, біодизе-
лю, біогазу та біопаливних добавок до світлих 
нафтопродуктів, а також проведення реконстру-
кції окремих заводів концерну «Укрспирт» та 
законодавчого забезпечення нормативними й 
регламентними документами, передбачивши на 
цю мету у Законі України «Про Державний бю-
джет України на 2007 рік» 35-25 млн. гривень. 
Проте сьогодні виробництво й використання 
біопалива в Україні перебуває на початковому 
рівні. Заправок, де реалізується біопаливо, – мі-
зерна кількість. Зокрема, 5 заправок у невеликих 
обсягах – від 2 до 9 м3 на добу – реалізують біо-
паливо на Буковині. Біодизельне паливо для вла-
сних потреб виробляють деякі агропромислові 
комплекси.  
Такий стан справ маємо через відсутність на-

лежної нормативно-правової бази. Законом "Про 
використання біологічних видів палива" перед-
бачено відповідні пільги для виробників та спо-
живачів біопалива; при цьому передбачено не 
відволікати гроші з держбюджету. По-перше, – 
це значна частина коштів, що їх не використовує 
Україна за Кіотським протоколом, які б могла 
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одержати за умови зменшення шкідливих вики-
дів в атмосферу. Ще одне фінансове джерело – 
переробка в Україні на біоетанол близько  
10 млн. тонн фуражного зерна, яке щороку зер-
нотрейдерами за безцінь продається за кордон, у 
той час, як з однієї тонни зерна виробляється 
330-350 л біоетанолу, з 10 млн. тонн – близько 
3,5 млрд. літрів. За кордон 2,5 млрд. л біоетанолу 
можна продати за нинішніми цінами по 600-700 
дол. за тонну. Це близько 2 млрд. дол., які б на-
дійшли до державної казни. Решту біоетанолу 
можна використати на внутрішньому ринку, вже 
не кажучи про те, що налагодження виробництва 
біоетанолу в Україні – це розвиток регіонів, нові 
робочі місця, податки до бюджету і таке інше. 
Друга проблема полягає в тому, що чинні за-

кони чітко регламентують: в Україні єдиним по-
купцем, зокрема, біоетанолу, який є основою для 

виробництва будь-якого моторного палива, є 
нафтопереробний завод, включений до переліку, 
затвердженого Кабінетом Міністрів України. 
Зрозуміло, хоча його визнано єдиним спожива-
чем, він всіляко уникає контактів із виробниками 
екологічного продукту.  
Висновок. Таким чином, можна узагальнити, 

що виробництво біопалива в Україні є комерцій-
но й екологічно вигідним. Проте недосконалість 
законодавчо-нормативної бази щодо державної 
підтримки підприємств, задіяних до реалізації 
Програми розвитку виробництва дизельного 
біопалива, значно ґальмує цей процес. Тому не-
обхідно, передусім, на державному рівні визна-
читися зі шляхами впровадження енерґозберіга-
ючих технологій і лише потім розробити норма-
тивні документи з їх реалізації.  
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