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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

1  -1- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,20 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-2- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.13 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-3- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.63 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

2 Закон УкраЇни   Закон України 

3 Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо 

обов’язковості використання рідкого 

-4- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено Про внесення змін до деяких законів 

України щодо обов'язковості 

використання рідкого біопалива 
У назві Законопроекту слово 

«обов’язковості» видалити. 
 

-5- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біопалива (біокомпонентів) у галузі 

транспорту 
Назву законопроекту викласти в такій 

редакції: «Закон України про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо 

обов'язковості використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) у транспортному 

секторі».; 

 (біокомпонентів) у транспортному 

секторі 

4 Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:   Верховна Рада України п о с т а н о в л я 

є: 
5 I. Внести зміни до таких законів України:   I. Внести зміни до таких законів України: 

6 1. У Законі України «Про альтернативні 

види палива» (Відомості Верховної Ради 

України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними 

змінами): 

  1. У Законі України «Про альтернативні 

види палива» (Відомості Верховної Ради 

України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними 

змінами): 
7 1) у статті 1: -6- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 1) статтю 1 викласти в такій редакції:  

«Стаття 1. Визначення термінів 
Доповнити пункт 1) підпунктом а) такого 

змісту: 
"а) абзац дев'яий викласти у такій редакції: 
"біомаса - частка продукції, що зазнає 

біологічного розкладу, відходи та залишки 

від сільського господарства, (включаючи 

рослинні та тваринні речовини), лісництва 

та споріднених галузей промисловості, а 

також частку промислових та міських 

відходів, що зазнають біологічного 

розкладу;"" 
Пункти а) - д) вважати пунктами б) - е) 

відповідно. 

 

8 а) абзац десятий викласти у такій редакції: 

«біоетанол - спирт етиловий зневоджений, 

виготовлений з біомаси або спирту етилового-

сирцю, отриманого з біомаси, що 

використовується як біопаливо або 

біокомпонент»; 

-7- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  
У цьому Законі терміни вживаються в 

такому значенні: 
  
альтернативні види палива - тверде, рідке 

та газове паливо, яке є альтернативою 

традиційним видам палива і яке 

виробляється (видобувається) з 

нетрадиційних джерел та видів енергетичної 

сировини; 
  
біобутанол - спирт бутиловий, 

виготовлений з біомаси, що 

у дев'ятому абзаці статті 1 після слів 

"біоетанол - спирт етиловий зневоджений, 

виготовлений з біомаси" доповнити словами 

"і/або органічних фракцій відходів". 

 

-8- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Підпункт «а» підпункту 1 пункту 1 розділу 

І через кому доповнити словами «чи сировина 

для виробництва»; 

 

-9- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

біоетанол - спирт етиловий зневоджений, 

виготовлений з біомаси або спирту етилового-
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

сирцю, отриманого з біомаси, що 

використовується як біопаливо або 

біокомпонент чи сировина для виробництва ; 

використовується як біопаливо або 

біокомпонент; 
  
біоводень - водень, отриманий з біомаси 

і є одним з видів біогазу; 
  
біогаз - газ, отриманий з біомаси, що 

використовується як паливо; 
  
біодизельне паливо (біодизель) – 

моноалкільні естери вищих органічних 

кислот, отриманих з рослинних олій або 

тваринних жирів, що використовуються як 

біопаливо або біокомпонент; 
 
біо-ДME – диметиловий етер (ДМЕ), 

виготовлений з біомаси, що 

використовується як компонент палива 

моторного; 
 
біо-ЕТАЕ – етил-трет-аміловий етер 

(ЕТАЕ), виготовлений із застосуванням 

біоетанолу, що використовується як 

компонент палива моторного; 
  
біо-ETБE – етил-трет-бутиловий етер 

(ЕТБЕ), виготовлений із застосуванням 

біоетанолу, що використовується як 

компонент палива моторного; 
 
біоетанол - спирт етиловий зневоджений, 

виготовлений з біомаси або спирту 

етилового-сирцю, отриманого з біомаси, що 

використовується як біопаливо або 

біокомпонент; 
  
біокомпонент - біопаливо, що 

використовується як компонент інших видів 

палива; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біологічні види палива (біопаливо) - 

тверде, рідке та газове паливо, виготовлене 

з біологічно відновлювальної сировини 

(біомаси), що може використовуватися як 

паливо або компонент інших видів палива; 
  
біомаса - невикопна біологічно 

відновлювана речовина органічного 

походження, здатна до біологічного 

розкладу, у вигляді продуктів, відходів та 

залишків лісового та сільського 

господарства (рослинництва і 

тваринництва), рибного господарства і 

технологічно пов’язаних з ними галузей 

промисловості, а також складова 

промислових або побутових відходів, здатна 

до біологічного розкладу; 
  
біометан - біогаз, що за своїми фізико-

хімічними характеристиками відповідає 

вимогам нормативно-правових актів до 

природного газу для подачі до 

газотранспортної або газорозподільної 

системи чи для використання як палива 

моторного; 
  
біометанол – метанол, виготовлений з 

біомаси, що використовується як компонент 

палива моторного; 
 
біо-МТБЕ – метил-трет-бутиловий етер 

(МТБЕ), виготовлений з біометанолу, що 

використовується як компонент палива 

моторного; 
  
виробник біопалива - суб'єкт 

господарської діяльності, що безпосередньо 

виробляє біопаливо з біомаси; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

відходи - шлаки та відходи 

промисловості, сільського господарства, 

комунально-побутових та інших 

підприємств, які можуть бути джерелом або 

сировиною для видобутку чи виробництва 

альтернативних видів палива; 
  
гарантія походження біометану - 

документ, сформований за допомогою 

реєстру біометану, який підтверджує, що 

біометан вироблений з біомаси, та містить 

інформацію про обсяг біометану, що 

поданий до газотранспортної або 

газорозподільної системи, а також іншу 

інформацію, перелік якої передбачений 

Порядком функціонування реєстру 

біометану; 
 
 гідроочищена рослинна олія – рослинна 

олія після термохімічної обробки воднем; 
  
добавки на основі біоетанолу - 

біокомпоненти палива моторного, отримані 

шляхом синтезу із застосуванням 

біоетанолу або змішуванням біоетанолу з 

органічними сполуками та паливом, 

одержаними з вуглеводневої сировини, в 

яких вміст біоетанолу відповідає вимогам 

нормативно-правових актів та які належать 

до біопалива; 
 
 добровільна схема сертифікації – 

визнана Європейською Комісією система 

підтвердження відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі, критеріям сталості 

шляхом проведення незалежного аудиту; 
  
критерії сталості – вимоги, яким 

відповідають рідкі біопалива 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

(біокомпоненти) та біогаз, призначені для 

використання у транспортному секторі, 

зокрема показникам скорочення обсягів 

викидів парникових газів від використання 

зазначених видів біопалива та заборони 

використання окремих земельних ділянок 

для отримання сировини, необхідної для 

виробництва таких видів біопалива; 
  
незалежний аудит – перевірка точності, 

надійності поданої інформації та систем, що 

використовуються суб'єктом 

господарювання для забезпечення 

відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначених 

для використання у транспортному секторі, 

критеріям сталості, що проводиться за 

добровільною схемою сертифікації, 

визнаною Європейською Комісією, з 

дотриманням законодавства України; 
  
 нетрадиційні джерела та види 

енергетичної сировини - сировина 

рослинного походження, відходи, тверді 

горючі речовини, інші природні і штучні 

джерела та види енергетичної сировини, у 

тому числі нафтові, газові, газоконденсатні і 

нафтогазоконденсатні вичерпані, 

непромислового значення та техногенні 

родовища, важкі сорти нафти, природні 

бітуми, газонасичені води, газогідрати 

тощо, виробництво (видобуток) і переробка 

яких потребує застосування новітніх 

технологій і які не використовуються для 

виробництва (видобутку) традиційних видів 

палива; 
 
 паливо моторне – паливо, отримане з 

нафтової сировини або в результаті 

змішування палива, одержаного з нафтової 

сировини, з біокомпонентами, за умови що 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

загальний масовий вміст кисню у бензинах 

не перевищує 3,7 відсотка, а об’ємний вміст 

моноалкільних естерів жирних кислот у 

дизельному паливі не перевищує 7 

відсотків; 
  
паливо моторне альтернативне – паливо, 

отримане в результаті змішування палива, 

одержаного з нафтової сировини, з 

біокомпонентами або рідке біопаливо, за 

умови що загальний масовий вміст кисню у 

бензинах перевищує 3,7 відсотка, а 

об’ємний вміст моноалкільних естерів 

жирних кислот у дизельному паливі 

перевищує 7 відсотків; 
  
рідке паливо з біомаси (рідке біопаливо) 

– біопаливо дизельне, біометанол, 

біоетанол, біобутанол, біо-ETБE, біо-МТБЕ, 

біо-ЕТАЕ, гідроочищена рослинна олія, 

чиста рослинна олія та інші рідкі синтетичні 

палива, виготовлені з біомаси; 
 
 сертифікат походження біометану - 

документ, сформований за допомогою 

реєстру біометану, який підтверджує, що 

біометан вироблений з біомаси, та містить 

інформацію про анулювання гарантії 

походження біометану, а також іншу 

інформацію, перелік якої передбачений 

Порядком функціонування реєстру 

біометану; 
  
синтетичні біопалива – синтетичні 

вуглеводні та суміші синтетичних 

вуглеводнів, виготовлені з біомаси, у тому 

числі палива, отримані за процесом Фішера 

– Тропша; 
  
споживачі альтернативних видів палива - 

фізичні та юридичні особи, які 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

використовують технічні засоби, у тому 

числі двигуни внутрішнього згоряння, 

котельні агрегати, печі, інші енергетичні 

агрегати, установки та машини, що 

працюють повністю або частково на 

альтернативних видах палива; 
  
сфера альтернативних видів палива - 

сфера діяльності, пов'язана з виробництвом 

(видобутком), транспортуванням, 

зберіганням та споживанням 

альтернативних видів палива; 
 
 чиста рослинна олія – олія, що походить 

з олійних рослин та отримується шляхом 

пресування, екстракції або подібних 

способів, неочищена або рафінована, але без 

хімічних змін, у випадках, коли її 

використання є сумісним з типом двигуна та 

відповідними вимогами у сфері викидів. 
 

9  -10- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

доповнити абзацом в такій редакції: 
"Біоетанол відноситься до групи Хімічні 

речовини 3814 та відповідають кодам, які 

використовуються в Європі." 

 

10 б) абзац дванадцятий викласти у такій 

редакції: «біодизельне паливо (біодизель) – 

моноалкільні естери вищих органічних 

кислот, отриманих з рослинних олій або 

тваринних жирів, що використовуються як 

біопаливо або біокомпонент»; 

-11- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Замінити слова "моноалкільні естери" 

словами "метилові та/або етилові етери"  
 

11  -12- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

у чотирнадцятому абзаці після слів 

"біоводень - водень, отриманий з біомаси" 

доповнити словами "і/або з частки відходів" 

 

12 в) абзац сімнадцятий викласти у такій 

редакції: «рідке паливо з біомаси (рідке 

біопаливо) – біопаливо дизельне, біометанол, 

-13- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено  

в) У абзаці сімнадцятому статті 1 слово 

«біоетанол» виключити. 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біоетанол, біобутанол, біо-ETБE, біо-МТБЕ, 

біо-ЕТАЕ, гідроочищена рослинна олія, чиста 

рослинна олія та інші рідкі синтетичні палива, 

виготовлені з біомаси»; 

-14- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Підпункт «в» підпункту 1 пункту 1 після 

слова «біо-ЕТАЕ,» доповнити словами» 

«паливний етанол з біомаси,»; 

 

-15- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити словами та символами ", в тому 

числі" після слів "та інші рідкі". 
 

-16- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

рідке паливо з біомаси (рідке біопаливо) – 

біопаливо дизельне, біометанол, біоетанол, 

біобутанол, біо-ETБE, біо-МТБЕ, біо-ЕТАЕ, 

паливний етанол з біомаси, гідроочищена 

рослинна олія, чиста рослинна олія та інші 

рідкі синтетичні палива, виготовлені з 

біомаси; 

 

13 г) абзац вісімнадцятий викласти у такій 

редакції: «синтетичні біопалива – синтетичні 

вуглеводні та суміші синтетичних 

вуглеводнів, виготовлених з біомаси, у тому 

числі палива, отримані за процесом Фішера-

Тропша;» 

   

14 ґ) доповнити статтю абзацами 

дев’ятнадцятим – тридцять першим такого 

змісту: 

-17- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Слова: "тридцять першим" замінити 

словами "тридцять п'ятим". 
 

15 «біо-ДME – диметиловий етер, вироблений 

з біомаси, та використовується як компонент 

моторного палива; 

-18- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано  

Слова "моторного палива" замінити 

словами "палива моторного". 
 

16 біо-ETБE – етил-трет-бутиловий етер, 

вироблений із застосуванням біоетанолу, та 

використовується як компонент моторного 

палива; 

-19- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

слова "вироблений із застосуванням 

біоетанолу" замінити на слова "вироблений 

на основі біоетанолу" 

 

-20- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано 

Слова "моторного палива" замінити 

словами "палива моторного". 
 

17 біометанол – метанол, вироблений з 

біомаси, що використовується як компонент 

моторного палива; 

-21- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано  

Слова "моторного палива" замінити 

словами "палива моторного". 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-22- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано 

# частину першу статті 1 викласти в такій 

редакції:  
«У цьому Законі терміни вживаються у 

такому значенні:  
альтернативні види палива - тверде, рідке 

та газове паливо, яке є альтернативою 

традиційним видам палива і яке виробляється 

(видобувається) з нетрадиційних джерел та 

видів енергетичної сировини;  
біо-ETБE – етил-трет-бутиловий етер, 

вироблений із застосуванням біоетанолу, та 

використовується як компонент палива 

моторного; 
біобутанол - спирт бутиловий, 

виготовлений з біомаси, що використовується 

як біопаливо або біокомпонент;  
біоводень - водень, отриманий з біомаси і є 

одним з видів біогазу;  
біогаз - газ, отриманий з біомаси, що 

використовується як паливо;  
біо-ДME – диметиловий етер, вироблений 

з біомаси, та використовується як компонент 

палива моторного; 
біодизельне паливо (біодизель) – 

моноалкільні естери вищих органічних 

кислот, отриманих з рослинних олій або 

тваринних жирів, що використовуються як 

біопаливо або біокомпонент; 
біо-ЕТАЕ – етил-трет-аміловий етер, 

вироблений із застосуванням біоетанолу, та 

використовується як компонент палива 

моторного;  
біоетанол - спирт етиловий зневоджений, 

виготовлений з біомаси або спирту етилового-

сирцю, отриманого з біомаси, що 

використовується як біопаливо або 

біокомпонент;  
біокомпонент - біопаливо, що 

використовується як компонент інших видів 

палива;  

та інші члени Комітету 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біологічні види палива (біопаливо) - 

тверде, рідке та газове паливо, виготовлене з 

біологічно відновлювальної сировини 

(біомаси), яке може використовуватися як 

паливо або компонент інших видів палива;  
біомаса - невикопна біологічно 

відновлювана речовина органічного 

походження, здатна до біологічного розкладу, 

у вигляді продуктів, відходів та залишків 

лісового та сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва), рибного 

господарства і технологічно пов’язаних з 

ними галузей промисловості, а також 

складова промислових або побутових 

відходів, здатна до біологічного розкладу;  
біометан - біогаз, що за своїми фізико-

хімічними характеристиками відповідає 

вимогам нормативно-правових актів до 

природного газу для подачі до 

газотранспортної або газорозподільної 

системи чи для використання як палива 

моторного ;  
біометаонол – метанол, вироблений з 

біомаси, що використовується як компонент 

палива моторного; 
біо-МТБЕ – метил-трет-бутиловий етер, 

вироблений з біометанолу, та 

використовується як компонент палива 

моторного;  
виробник біопалива - суб'єкт 

господарської діяльності, що безпосередньо 

виробляє біопаливо з біомаси;  
відходи - шлаки та відходи промисловості, 

сільського господарства, комунально-

побутових та інших підприємств, які можуть 

бути джерелом або сировиною для видобутку 

чи виробництва альтернативних видів палива;  
гарантія походження біометану - 

документ, сформований за допомогою 

реєстру біометану, який підтверджує, що 

біометан вироблений з біомаси, та містить 

інформацію про обсяг біометану, що поданий 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

до газотранспортної або газорозподільної 

системи, а також іншу інформацію, перелік 

якої передбачений Порядком функціонування 

реєстру біометану;  
гідроочищена рослинна олія – рослинна 

олія після термохімічної обробки воднем;  
добавки на основі біоетанолу - 

біокомпоненти моторного палива, отримані 

шляхом синтезу із застосуванням біоетанолу 

або змішуванням біоетанолу з органічними 

сполуками та паливом, одержаними з 

вуглеводневої сировини, в яких вміст 

біоетанолу відповідає вимогам нормативно-

правових актів та які належать до біопалива; 
 добровільна схема сертифікації – визнана 

Європейською Комісією система 

підтвердження відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, що 

призначені для використання у 

транспортному секторі, критеріям сталості 

шляхом проведення незалежного аудиту;  
критерії сталості – вимоги, яким 

відповідають рідкі біопалива (біокомпоненти) 

та біогаз, призначені для використання у 

транспортному секторі, зокрема, показникам 

скорочення обсягів викидів парникових газів 

від використання зазначених видів біопалива 

та заборони використання окремих земельних 

ділянок для отримання сировини, необхідної 

для виробництва таких видів біопалива;  
незалежний аудит – перевірка точності, 

надійності поданої інформації та систем, що 

використовуються суб'єктом господарювання 

для забезпечення відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання у 

транспортному секторі, критеріям сталості, 

що проводиться за добровільною схемою 

сертифікації, визнаною Європейською 

Комісією, з дотриманням законодавства 

України;  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

нетрадиційні джерела та види 

енергетичної сировини - сировина рослинного 

походження, відходи, тверді горючі речовини, 

інші природні і штучні джерела та види 

енергетичної сировини, у тому числі нафтові, 

газові, газоконденсатні і 

нафтогазоконденсатні вичерпані, 

непромислового значення та техногенні 

родовища, важкі сорти нафти, природні 

бітуми, газонасичені води, газогідрати тощо, 

виробництво (видобуток) і переробка яких 

потребує застосування новітніх технологій і 

які не використовуються для виробництва 

(видобутку) традиційних видів палива; 
 паливо моторне – паливо, отримане з 

нафтової сировини або в результаті 

змішування палива, одержаного з нафтової 

сировини, з біокомпонентами, за умови, що 

загальний масовий вміст кисню у бензинах не 

перевищує 3,7 відсотків, а об’ємний вміст 

моноалкільних естерів жирних кислот у 

дизельному паливі не перевищує 7 відсотків;  
паливо моторне альтернативне – паливо, 

отримане в результаті змішування палива, 

одержаного з нафтової сировини, з 

біокомпонентами або рідке біопаливо, за 

умови, що загальний масовий вміст кисню у 

бензинах перевищує 3,7 відсотків, а об’ємний 

вміст моноалкільних естерів жирних кислот у 

дизельному паливі перевищує 7 відсотків;  
рідке паливо з біомаси (рідке біопаливо) – 

біопаливо дизельне, біометанол, біоетанол, 

біобутанол, біо-ETБE, біо-МТБЕ, біо-ЕТАЕ, 

гідроочищена рослинна олія, чиста рослинна 

олія та інші рідкі синтетичні палива, 

виготовлені з біомаси;  
сертифікат походження біометану - 

документ, сформований за допомогою 

реєстру біометану, який підтверджує, що 

біометан вироблений з біомаси, та містить 

інформацію про анулювання гарантії 

походження біометану, а також іншу 



14 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

інформацію, перелік якої передбачений 

Порядком функціонування реєстру біометану;  
синтетичні біопалива – синтетичні 

вуглеводні та суміші синтетичних 

вуглеводнів, виготовлених з біомаси, у тому 

числі палива, отримані за процесом Фішера-

Тропша;  
споживачі альтернативних видів палива - 

фізичні та юридичні особи, які 

використовують технічні засоби, у тому числі 

двигуни внутрішнього згоряння, котельні 

агрегати, печі, інші енергетичні агрегати, 

установки та машини, що працюють повністю 

або частково на альтернативних видах палива;  
сфера альтернативних видів палива - сфера 

діяльності, пов'язана з виробництвом 

(видобутком), транспортуванням, зберіганням 

та споживанням альтернативних видів палива;  
чиста рослинна олія – олія, що походить з 

олійних рослин та отримується шляхом 

пресування, екстракції або подібних способів, 

неочищена або рафінована, але без хімічних 

змін, у випадках коли її використання є 

сумісним з типом двигуна та відповідними 

вимогами в сфері викидів.»; 
18 біо-МТБЕ – метил-трет-бутиловий етер, 

вироблений з біометанолу, та 

використовується як компонент моторного 

палива; 

-23- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

після слів "вироблений з біометанолу, та 

використовується як компонент моторного 

палива" доповнити словами "Відсоток від 

обсягу біо-МТБЕ складає 36%, щоб він 

вважався біопаливом" 

 

-24- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано 

Слова "моторного палива" замінити 

словами "палива моторного". 
 

19 біо-ЕТАЕ – етил-трет-аміловий етер, 

вироблений із застосуванням біоетанолу, та 

використовується як компонент моторного 

палива; 

-25- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано  

Слова "моторного палива" замінити 

словами "палива моторного". 
 

20  -26- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Доповнити підпункт ґ) пункту 1) частини 1 

розділу І абзацом такого змісту: 
"біопропанол – пропанол, вироблений з 

біомаси, що використовується як 

компонент палива моторного;" 

 

21 гідроочищена рослинна олія – рослинна 

олія після термохімічної обробки воднем; 
   

22 добровільна схема сертифікації – визнана 

Європейською Комісією система 

підтвердження відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, що 

призначені для використання в галузі 

транспорту, критеріям сталості шляхом 

проведення незалежного аудиту; 

-27- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Слово "система" замінити словами 

"національна або міжнародна схема" та 

добавити символ "," після слів "критеріям 

сталості". 

 

-28- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац тринадцятий викласти в 

такій редакції: «добровільна схема 

сертифікації – визнана Європейською 

Комісією система підтвердження 

відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, що призначені 

для використання у транспортному секторі, 

критеріям сталості шляхом проведення 

незалежного аудиту;»; 

 

-29- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

2)добровільна схема сертифікації – 

визнана Європейською Комісією або система 

підтвердження відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, що 

призначені для використання в галузі 

транспорту, критеріям сталості шляхом 

проведення незалежного аудиту; 

 

23  -30- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

доповнити статтю новим терміном і 

викласти в такій редакції: 
"інше відновлювальне паливо - 

відновлювальне паливо, яке виникає з 

відновлювальних енергоджерел та 

використовується для транспортних 

цілей." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

24  -31- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено  

екологічний транспорт (екотранспорт)- 

моторні і немоторні механізми, призначені 

для переміщення людей чи вантажів, 

життєвий цикл яких від моменту створення до 

використання протягом 10 років забезпечує 

економію викидів парникових газів на 25%, 

порівняно з транспортним засобом такої ж 

ваги, що здійснює рух на енергії спалювання в 

дизельному двигуні екологічного стандарту 

Євро 4. 

 

25 критерії сталості – вимоги, яким 

відповідають рідкі біопалива (біокомпоненти) 

та біогаз, призначені для використання в 

галузі транспорту, зокрема, показникам 

скорочення обсягів викидів парникових газів 

від використання зазначених видів біопалива 

та заборони використання окремих земельних 

ділянок для отримання сировини, необхідної 

для виробництва таких видів біопалива; 

-32- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено  

ґ) У абзаці двадцять шостому статті 1 після 

слів «видів біопалива» доповнити словами «з 

урахуванням рекомендацій автовиробників». 

 

-33- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "критерії сталості – вимоги," 

доповнити словами "які відповідають 

європейським нормам та стандартам, " 

 

-34- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац чотирнадцятий викласти 

в такій редакції: критерії сталості – вимоги, 

яким відповідають рідкі біопалива 

(біокомпоненти) та біогаз, призначені для 

використання у транспортному секторі, 

зокрема, показникам скорочення обсягів 

викидів парникових газів від використання 

зазначених видів біопалива та заборони 

використання окремих земельних ділянок для 

отримання сировини, необхідної для 

виробництва таких видів біопалива;»; 

 

26 незалежний аудит – перевірка точності, 

надійності поданої інформації та систем, що 

використовуються суб'єктом господарювання 

для забезпечення відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в 

транспортній галузі, критеріям сталості, що 

-35- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.54 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-36- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

проводиться за добровільною схемою 

сертифікації, визнаною Європейською 

Комісією, дотримуючись чинного 

законодавства України; 

після слів "перевірка точності," доповнити 

словом "якості," 
 

-37- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"незалежний аудит з оцінки відповідності 

біопалива критеріям сталості (далі – 

незалежний аудит) – документально 

оформлений системний, незалежний 

процес перевірки та оцінки точності, 

надійності та захисту від шахрайства 

поданої інформації та систем, що 

використовуються суб'єктами 

господарювання для забезпечення 

відповідності рідкого палива з біомаси, а 

також біогазу, призначеного для 

використання в транспортній галузі, 

критеріям сталості, що проводиться за 

добровільною схемою сертифікації;". 

 

-38- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац п’ятнадцятий викласти в 

такій редакції: незалежний аудит – перевірка 

точності, надійності поданої інформації та 

систем, що використовуються суб'єктом 

господарювання для забезпечення 

відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання у транспортному секторі, 

критеріям сталості, що проводиться за 

добровільною схемою сертифікації, визнаною 

Європейською Комісією, дотримуючись 

чинного законодавства України;»; 

 

27 незалежний аудитор – юридична або 

фізична особа, що не має конфлікту інтересів 

та здійснює незалежний аудит; 

-39- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

слова "або фізична" виключити; 
 після слів "незалежний аудит" доповнити 

словами "фінансового-господарської 

діяльності; 

 

-40- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Враховано 

У підпункті «ґ» підпункту 1 пункту 1 абзац 

одинадцятий вилучити; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-41- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"незалежний аудитор з оцінки 

відповідності біопалива критеріям сталості 

(далі – аудитор) – незалежна юридична або 

фізична особа, уповноважена в рамках 

добровільної схеми сертифікації на 

підтвердження відповідності критеріям 

сталості виробництва рідкого палива з 

біомаси та біогазу, а також не має конфлікту 

інтересів;". 

 

-42- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Відхилено 

Термін «незалежний аудитор» в статі 1 

Закону України «Про альтернативні види 

палива» викласти в новій редакції: 

«незалежний аудитор – юридична або фізична 

особа, що здійснює аудит;». 

 

-43- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

5. У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац шістнадцятий 

(незалежний аудитор) виключити; 

 

28 паливо моторне – паливо, отримане з 

нафтової сировини або в результаті 

змішування палива, одержаного з нафтової 

сировини, з біокомпонентами, за умови, що 

загальний масовий вміст кисню у бензинах не 

перевищує 3,7 відсотків, а об’ємний вміст 

моноалкільних естерів жирних кислот у 

дизельному паливі не перевищує 7 відсотків; 

-44- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Викласти у такій редакції: 
"паливо моторне – паливо, отримане з 

нафтової сировини або в результаті його 

змішування з рідким біопаливом 

(біокомпонентами), газові конденсати або 

їх суміші, рідке біопаливо та біогаз, які 

призначені для використання в галузі 

транспорту;". 

 

-45- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

паливо моторне сумішеве - види палива, 

отримані в результаті змішування палива, 

одержаного з нафтової сировини, з 

біоетанолом та добавками на основі 

біоетанолу, біодизелю або іншими 

біокомпонентами, вміст яких відповідає 

вимогам нормативних документів на паливо 

моторне сумішеве; 

 



19 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

29 паливо моторне альтернативне – паливо, 

отримане в результаті змішування палива, 

одержаного з нафтової сировини, з 

біокомпонентами або рідке біопаливо, за 

умови, що загальний масовий вміст кисню у 

бензинах перевищує 3,7 відсотків, а об’ємний 

вміст моноалкільних естерів жирних кислот у 

дизельному паливі перевищує 7 відсотків; 

-46- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

після слів "перевищує 7 відсотків" 

доповнити словами "та відповідає 

європейським нормам і стандартам" 

 

-47- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

30  -48- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Доповнити підпункт ґ) пункту 1) частини 1 

розділу І абзацом такого змісту: 
"паспорт якості палива – документ, що 

містить дані для ідентифікації та фактичні 

значення показників якості палива 

моторного, отримані в результаті 

лабораторних випробувань, а також 

інформацію про їх відповідність вимогам 

нормативних документів;". 

 

31  -49- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Доповнити підпункт ґ) пункту 1) частини 1 

розділу І абзацом такого змісту: 
"сертифікат відповідності - документ, 

що видається за результатами незалежного 

аудиту, який здійснюється відповідно до 

правил застосування добровільної схеми 

сертифікації, та підтверджує дотримання 

критеріїв сталості на кожному етапі 

виробництва та реалізації рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, що 

використовується в галузі транспорту 

(отримання сировини, виробництво, 

змішування, перевезення);". 

 

32 чиста рослинна олія – олія, що походить з 

олійних рослин та отримується шляхом 

пресування, екстракції або подібних способів, 

неочищена або рафінована, але без хімічних 

змін, у випадках коли її використання є 

сумісним з типом двигуна та відповідними 

вимогами в сфері викидів». 

-50- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

після слів "але без хімічних змін" 

доповнити словами "та хімічно 

немодифікована" 

 

33  -51- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Доповнити підпункт «ґ» підпункту 1 

пункту 1 новими абзацами такого змісту:  
«екологічний транспорт (екотранспорт) - 

моторні і немоторні механізми, призначені 

для переміщення людей чи вантажів, 

життєвий цикл яких від моменту створення до 

використання протягом 10 років забезпечує 

економію викидів парникових газів на 25%, 

порівняно з транспортним засобом такої ж 

ваги, що здійснює рух на енергії спалювання в 

дизельному двигуні екологічного стандарту 

Євро 4.»;  
«транспорт на біопаливах (біотранспорт) – 

механічні засоби для переміщення людей або 

вантажів, здатні працювати на паливах, в яких 

вміст біопалив понад 30%.»; 

 

-52- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити підпункт ґ) пункту 1) частини 1 

розділу І абзацом такого змісту: 
"кінцеві споживачі палива моторного – 

фізичні або юридичні особи, які 

придбавають паливо моторне для власних 

потреб;". 

 

34  -53- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Доповнити підпункт ґ) пункту 1) частини 1 

розділу І абзацом такого змісту: 
"енергетичний вміст – це нижча 

теплотворна здатність палива, визначена в 

національному стандарті.". 

 

35  -54- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено  

3) транспорт на біопаливах (біотранспорт) 

– механічні засоби для переміщення людей 

або вантажів, здатні працювати на паливах, в 

яких вміст біопалив понад 30%. 

 

36 д) доповнити статтю 1 двома частинами 

такого змісту: 
-55- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-56- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 100 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

37  -57- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 95 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

38  -58- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 90 кВт/год, за 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
39  -59- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 85 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

40  -60- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 80 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

41  -61- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 75 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

42  -62- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 70 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

43  -63- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 65 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
44  -64- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 60 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

45  -65- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 55 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

 



25 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
46  -66- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 50 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

47  -67- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 45 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

48  -68- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 40 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
49  -69- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 35 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

50  -70- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 30 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
51  -71- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 25 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

52  -72- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 20 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

53  -73- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 15 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
54  -74- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, пенсіонерам з розміром пенсії 

менше чи до 20% більше прожиткового 

мінімуму, встановленого на 01 січня 

поточного року, нараховується об'єм 

електроенергії у розмірі 10 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у власних будинках чи 

квартирах, до моменту, коли буде розроблена 

та впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

55  -75- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

100 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
56  -76- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

95 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

57  -77- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

90 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

58  -78- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

85 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
59  -79- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

80 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

60  -80- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

75 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

61  -81- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

70 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

62  -82- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

65 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

63  -83- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

60 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
64  -84- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

55 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

65  -85- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

50 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

66  -86- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

45 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
67  -87- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

40 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

68  -88- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

35 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

 



34 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
69  -89- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

30 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

70  -90- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

25 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

71  -91- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

20 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
72  -92- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

15 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

73  -93- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам з інвалідністю 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

10 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

74  -94- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

100 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

75  -95- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

95 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

76  -96- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

90 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
77  -97- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

85 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

78  -98- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

80 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

79  -99- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

75 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

80  -100- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

70 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

81  -101- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

65 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
82  -102- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

60 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

83  -103- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

55 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
84  -104- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

50 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

85  -105- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

45 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

86  -106- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

40 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
87  -107- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

35 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

88  -108- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

30 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
89  -109- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

25 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

90  -110- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

20 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

91  -111- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

15 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
92  -112- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

10 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

93  -113- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 100 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
94  -114- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 95 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

95  -115- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 90 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

96  -116- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 85 кВт/год, за 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
97  -117- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 80 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

98  -118- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 75 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

99  -119- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 70 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

100  -120- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 65 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

101  -121- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 60 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
102  -122- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 55 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

103  -123- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 50 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

104  -124- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 45 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
105  -125- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 40 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

106  -126- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 35 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
107  -127- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 30 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

108  -128- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 25 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

109  -129- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 20 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
110  -130- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 15 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

111  -131- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, ветеранам війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 10 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

112  -132- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 100 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

113  -133- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 95 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

114  -134- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 90 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
115  -135- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 85 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

116  -136- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 80 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 



53 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

117  -137- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 75 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

118  -138- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 70 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

119  -139- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 65 кВт/год, за 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
120  -140- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 60 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

121  -141- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 55 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
122  -142- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 50 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

123  -143- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 45 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

124  -144- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 40 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
125  -145- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 35 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

126  -146- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 30 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
127  -147- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 25 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

128  -148- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 20 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

129  -149- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 15 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
130  -150- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, особам, яким встановлено 

правовий статус дітей війни нараховується 

об'єм електроенергії у розмірі 10 кВт/год, за 

рахунок державного бюджету, для 

використання у будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

131  -151- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

200 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

 



59 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
132  -152- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

190 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

133  -153- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

180 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

134  -154- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

170 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
135  -155- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

160 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

136  -156- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

150 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

137  -157- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

140 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

138  -158- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

130 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

139  -159- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

120 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
140  -160- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

110 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

141  -161- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

100 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

142  -162- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

90 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
143  -163- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

80 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

144  -164- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

70 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
145  -165- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

60 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

146  -166- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

50 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

147  -167- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

40 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 
148  -168- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

30 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

149  -169- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

20 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

150  -170- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, малозабезпеченим сім'ям 

нараховується об'єм електроенергії у розмірі 

10 кВт/год, за рахунок державного бюджету, 

для використання у будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання електроенергії та/або її вартість 

для кінцевого споживача становитиме менше 

1 грн за кВт/год." 

 

151  -171- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 500 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

152  -172- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 490 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
153  -173- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 480 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

154  -174- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 470 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
155  -175- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 460 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

156  -176- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 450 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

157  -177- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 440 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

158  -178- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 430 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

159  -179- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 420 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
160  -180- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 410 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

161  -181- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 400 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
162  -182- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 390 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

163  -183- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 380 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
164  -184- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 370 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

165  -185- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 360 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
166  -186- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 350 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

167  -187- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 340 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
168  -188- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 330 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

169  -189- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 320 куб. м., 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
170  -190- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 310 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

171  -191- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 300 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
172  -192- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 290 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

173  -193- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 280 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
174  -194- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 270 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

175  -195- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 260 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
176  -196- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 250 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

177  -197- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 240 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

178  -198- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 230 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
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179  -199- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 220 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

180  -200- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 210 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 
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споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
181  -201- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 200 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

182  -202- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 190 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 
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використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
183  -203- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 180 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

184  -204- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 170 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 
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система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
185  -205- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 160 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

186  -206- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 150 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
187  -207- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 140 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

188  -208- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 130 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
189  -209- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 120 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

190  -210- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 110 куб. м., 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 
191  -211- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

пенсіонерам з розміром пенсії менше чи до 

50% більше прожиткового мінімуму, 

встановленого на 01 січня поточного року, 

нараховується об'єм газу у розмірі 100 куб. м., 

за рахунок державного бюджету, який 

використовується для опалення у власних 

будинках чи квартирах, які перебувають у їх 

власності та/або є зареєстрованим місцем 

проживання, до моменту, коли буде 

розроблена та впроваджена альтернативна 

система отримання природного газу чи 

газоподібних речовин, що можуть 

використовуватись для опалення квартир, 

будинків та/або його вартість для кінцевого 

споживача становитиме менше 2 грн за 1 куб. 

м." 

 

192  -212- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 500 куб. м., за рахунок 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
193  -213- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 490 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

194  -214- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 480 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
195  -215- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 470 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

196  -216- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 460 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
197  -217- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 450 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

198  -218- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 440 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

199  -219- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 430 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

200  -220- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 420 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

201  -221- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
 



92 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 410 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
202  -222- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 400 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

203  -223- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 390 куб. м., за рахунок 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
204  -224- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 380 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

205  -225- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 370 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
206  -226- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 360 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

207  -227- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 350 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
208  -228- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 340 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

209  -229- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 330 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

210  -230- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 320 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

211  -231- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 310 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

212  -232- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 300 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
213  -233- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 290 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

214  -234- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 280 куб. м., за рахунок 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
215  -235- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 270 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

216  -236- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 260 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
217  -237- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 250 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

218  -238- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 240 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
219  -239- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 230 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

220  -240- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 220 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

221  -241- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 210 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

222  -242- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 200 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

223  -243- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 190 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
224  -244- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 180 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

225  -245- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 170 куб. м., за рахунок 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
226  -246- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 160 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

227  -247- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 150 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
228  -248- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 140 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

229  -249- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 130 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
230  -250- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 120 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

231  -251- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 110 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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232  -252- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам з інвалідністю нараховується об'єм 

газу у розмірі 100 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

233  -253- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 500 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

234  -254- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 490 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

235  -255- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 480 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

236  -256- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 470 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
237  -257- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 460 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

238  -258- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 450 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
239  -259- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 440 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

240  -260- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

 



110 
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об'єм газу у розмірі 430 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
241  -261- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 420 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

242  -262- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 410 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 
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для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
243  -263- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 400 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

244  -264- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 390 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 
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та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
245  -265- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 380 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

246  -266- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 370 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 
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впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
247  -267- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 360 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

248  -268- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 350 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 
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речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
249  -269- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 340 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

250  -270- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 330 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
251  -271- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 320 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

252  -272- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 310 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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253  -273- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 300 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

254  -274- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 290 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

255  -275- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 280 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

256  -276- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 270 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

257  -277- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 260 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
258  -278- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 250 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

259  -279- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 240 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
260  -280- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 230 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

261  -281- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

об'єм газу у розмірі 220 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
262  -282- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 210 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

263  -283- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 200 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
264  -284- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 190 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

265  -285- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 180 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
266  -286- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 170 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

267  -287- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 160 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
268  -288- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 150 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

269  -289- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 140 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
270  -290- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 130 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

271  -291- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 120 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
272  -292- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 110 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

273  -293- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи нараховується 

об'єм газу у розмірі 100 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 



126 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

274  -294- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 500 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

275  -295- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 490 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

276  -296- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 480 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
277  -297- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 470 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

278  -298- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 460 куб. м., за рахунок державного 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
279  -299- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 450 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

280  -300- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 440 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
281  -301- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 430 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

282  -302- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 420 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
283  -303- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 410 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

284  -304- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 400 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 



131 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

285  -305- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 390 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

286  -306- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 380 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

287  -307- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 370 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
288  -308- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 360 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

289  -309- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 350 куб. м., за рахунок державного 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
290  -310- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 340 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

291  -311- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 330 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
292  -312- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 320 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

293  -313- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 310 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
294  -314- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 300 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

295  -315- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 290 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

296  -316- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 280 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

297  -317- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 270 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

298  -318- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 260 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
299  -319- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 250 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

300  -320- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 240 куб. м., за рахунок державного 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
301  -321- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 230 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

302  -322- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 220 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

 



139 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
303  -323- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 210 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

304  -324- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 200 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
305  -325- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 190 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

306  -326- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 180 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

307  -327- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 170 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

308  -328- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 160 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

309  -329- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 150 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
310  -330- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 140 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

311  -331- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 130 куб. м., за рахунок державного 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
312  -332- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 120 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

313  -333- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 110 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

 



144 
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моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
314  -334- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

ветеранам війни нараховується об'єм газу у 

розмірі 100 куб. м., за рахунок державного 

бюджету, який використовується для 

опалення у власних будинках чи квартирах, 

які перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

315  -335- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

500 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 
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речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
316  -336- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

490 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

317  -337- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

480 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
318  -338- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

470 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

319  -339- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

460 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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320  -340- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

450 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

321  -341- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

440 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

322  -342- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

430 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

323  -343- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

420 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

324  -344- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

410 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
325  -345- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

400 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

326  -346- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

390 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
327  -347- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

380 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

328  -348- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

 



151 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

370 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
329  -349- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

360 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

330  -350- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

350 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
331  -351- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

340 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

332  -352- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

330 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
333  -353- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

320 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

334  -354- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

310 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
335  -355- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

300 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

336  -356- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

290 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
337  -357- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

280 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

338  -358- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

270 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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комітетом в остаточній редакції 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
339  -359- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

260 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

340  -360- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

250 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
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комітетом в остаточній редакції 

341  -361- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

240 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

342  -362- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

230 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

343  -363- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

220 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

344  -364- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

210 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

345  -365- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

200 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
346  -366- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

190 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

347  -367- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

180 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
348  -368- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

170 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

349  -369- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 
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комітетом в остаточній редакції 

160 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
350  -370- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

150 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

351  -371- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

140 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
352  -372- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

130 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

353  -373- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

120 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

 



163 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
354  -374- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

110 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

355  -375- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

особам яким встановлено правовий статус 

дітей війни нараховується об'єм газу у розмірі 

100 куб. м., за рахунок державного бюджету, 

який використовується для опалення у 

власних будинках чи квартирах, які 

перебувають у їх власності та/або є 

зареєстрованим місцем проживання, до 

моменту, коли буде розроблена та 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
356  -376- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 500 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

357  -377- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 490 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

 



165 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
358  -378- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 480 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

359  -379- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 470 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

360  -380- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  



166 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 460 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

361  -381- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 450 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

362  -382- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 440 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
363  -383- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 430 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

364  -384- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 420 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
365  -385- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 410 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

366  -386- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 400 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

 



169 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
367  -387- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 390 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

368  -388- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 380 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
369  -389- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 370 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

370  -390- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 360 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

371  -391- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 350 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

372  -392- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 340 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

373  -393- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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комітетом в остаточній редакції 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 330 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
374  -394- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 320 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

375  -395- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 310 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
376  -396- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 300 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

377  -397- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 290 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 
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отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
378  -398- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 280 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

379  -399- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 270 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
380  -400- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 260 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

381  -401- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 250 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

382  -402- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 240 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

383  -403- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 230 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

384  -404- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 220 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
385  -405- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 210 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

386  -406- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 200 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
387  -407- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 190 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

388  -408- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 180 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

 



179 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
389  -409- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 170 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

390  -410- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 160 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
391  -411- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 150 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

392  -412- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 140 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

393  -413- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 130 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

394  -414- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 120 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

395  -415- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 110 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 
396  -416- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 20 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "д) доповнити 

статтю 1 частинами такого змісту: 

"Щомісячно, на період опалювального сезону, 

малозабезпеченим сім'ям нараховується об'єм 

газу у розмірі 100 куб. м., за рахунок 

державного бюджету, який використовується 

для опалення у власних будинках чи 

квартирах, які перебувають у їх власності 

та/або є зареєстрованим місцем проживання, 

до моменту, коли буде розроблена та 

впроваджена альтернативна система 

отримання природного газу чи газоподібних 

речовин, що можуть використовуватись для 

опалення квартир, будинків та/або його 

вартість для кінцевого споживача 

становитиме менше 2 грн за 1 куб. м." 

 

397  -417- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано редакційно  

Усі визначені терміни у першій частині 

статті 1 Закону України «Про альтернативні 

види палива» (Відомості Верховної Ради 

України, 2000 р., № 12, ст. 94 із наступними 

змінами) розташувати за абеткою із 

суцільною нумерацією; 

 

398 -418- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

«Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 98 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Державного резерву та 

для створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів: 

д) у частині другій статті 1 слова 

«обов’язковою» та «в усіх» видалити. 
 Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в 

обсягах бензинів автомобільних розуміється 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

всіх обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць оптової торгівлі 

пальним, місць роздрібної торгівлі пальним, 

крім бензинів з октановим числом 98 і вище 

та бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони України, Державного 

агентства резерву України та для створення 

мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів, що становить з 1 червня 

2024 року – не менш як 5 відсотків 

(об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ± 1 відсоток. 

-419- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Відхилено 

Абзац другий підпункту д) пункту 1 статті 

1 Розділу І проекту Закону викласти в 

наступній редакції:  
«Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним для 

подальшого здійснення роздрібної торгівлі 

та/або місць роздрібної торгівлі пальним, за 

виключенням бензинів, що поставляються для 

потреб Міністерства оборони, Державного 

резерву та для створення мінімальних запасів 

нафти та нафтопродуктів: »  

 

-420- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-421- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, в 

обсягах палива моторного,  розуміється 

фактична частка рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу в реалізованих 

суб'єктом господарювання на митній 

території України обсягах палива 

моторного, що відпускаються кінцевим 

споживачам палива моторного, за 

виключенням палива моторного, що 

поставляється для потреб Міністерства 

оборони, Державного резерву та для 

створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:  

 



184 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-422- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

палива моторного сумішевого розуміється 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) в 

усіх обсягах палива моторного сумішевого, 

що відпускаються з місць виробництва 

пального моторного сумішевого, місць 

оптової торгівлі пальним моторним 

сумішевим та місць роздрібної торгівлі 

пальним моторним сумішевим: 

 

399  -423- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 95 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Державного резерву та 

для створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 

 

400  -424- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 92 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Державного резерву та 

для створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 
401  -425- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 92 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства охорони 

здоров'я, Державного резерву та для 

створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 

 

402  -426- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 95 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Міністерства оборони, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства охорони 

здоров'я, Державного резерву та для 

створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 
403  -427- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 98 і вище та 

бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства охорони 

здоров'я, Державного резерву та для 

створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 

 

404  -428- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,95 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-429- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,94 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-430- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,93 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
-431- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,92 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-432- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,91 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-433- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,90 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-434- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,89 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-435- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,88 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-436- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,87 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-437- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,86 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -438- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,84 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -439- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,83 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -440- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,81 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -441- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,80 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -442- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,79 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -443- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,78 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -444- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,77 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -445- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,76 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -446- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,75 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -447- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,74 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -448- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,73 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -449- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,72 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -450- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,71 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -451- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,70 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -452- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,69 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -453- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,68 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -454- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,67 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -455- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,66 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -456- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,65 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -457- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,64 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -458- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,63 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -459- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,62 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -460- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,61 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -461- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,60 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -462- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,59 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -463- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,58 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -464- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,57 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -465- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

– не менш як 4,56 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -466- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,55 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -467- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,54 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -468- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,53 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -469- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,52 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -470- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,51 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -471- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,50 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -472- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,49 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -473- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,48 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -474- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,47 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -475- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,46 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -476- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,45 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -477- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,44 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -478- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,43 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -479- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,42 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -480- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,41 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -481- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,40 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -482- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,39 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -483- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,38 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -484- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,37 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -485- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,36 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -486- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,35 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -487- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,34 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -488- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,33 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -489- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,32 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -490- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,31 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -491- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,30 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -492- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -493- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,28 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -494- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,27 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -495- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,26 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -496- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,25 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -497- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,24 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -498- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,23 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -499- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,21 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -500- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,20 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -501- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,19 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -502- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,18 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -503- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,17 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -504- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,16 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -505- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,15 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -506- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,14 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -507- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,13 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -508- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,12 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -509- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,11 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -510- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,10 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -511- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,09 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -512- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,08 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -513- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,07 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -514- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 4,06 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 
  -515- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,05 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -516- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,04 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -517- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,03 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -518- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,02 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -519- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,01 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -520- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5% 

  

  -521- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,87 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -522- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,86 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -523- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,85 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -524- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,84 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -525- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,83 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -526- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,82 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -527- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,81 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -528- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,80 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -529- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,79 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -530- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,78 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -531- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,77 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -532- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,76 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -533- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,75 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -534- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,74 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -535- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,73 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -536- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,72 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -537- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,71 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -538- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,70 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -539- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,69 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -540- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,68 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -541- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,67 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -542- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,66 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -543- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,65 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -544- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,64 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -545- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,63 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -546- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,62 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -547- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,61 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -548- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,60 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -549- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,59 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -550- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,58 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -551- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,57 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -552- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,56 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -553- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,55 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -554- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,54 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -555- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,53 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -556- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,52 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -557- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,51 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -558- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,50 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -559- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,49 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -560- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,48 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -561- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,47 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -562- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,46 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -563- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,45 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -564- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,44 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -565- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,43 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -566- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,42 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -567- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,41 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -568- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,40 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -569- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,39 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -570- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,38 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -571- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,37 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -572- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,36 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -573- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,35 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -574- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,34 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -575- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,33 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -576- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,32 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -577- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,31 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -578- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,30 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -579- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -580- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,28 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -581- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,27 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -582- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,26 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -583- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,25 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -584- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,24 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -585- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,23 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -586- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,22 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -587- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,21 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -588- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,19 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -589- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,18 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -590- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,17 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -591- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,16 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -592- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,15 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -593- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,14 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -594- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,13 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -595- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,12 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -596- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,11 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -597- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,10 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -598- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,09 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -599- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,08 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -600- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,07 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -601- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,06 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -602- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,05 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -603- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,04 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -604- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,03 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -605- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 3,02 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -606- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,01 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -607- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -608- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.87 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -609- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.86 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -610- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.85 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -611- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.84 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -612- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.83 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -613- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.82 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -614- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.81 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -615- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.80 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -616- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.79 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -617- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.78 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -618- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.77 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -619- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
  



214 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.76 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -620- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.75 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -621- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.74 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -622- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.73 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -623- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.72 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -624- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.71 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -625- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.70 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -626- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.69 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -627- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.68 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -628- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.67 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -629- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.66 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -630- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.65 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -631- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.64 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -632- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.63 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -633- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.62 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -634- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.61 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -635- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.60 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -636- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.59 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -637- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.58 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -638- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.57 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -639- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.56 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -640- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.55 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -641- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.53 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -642- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.52 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -643- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.51 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -644- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.50 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -645- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.49 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -646- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.48 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -647- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.47 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -648- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.46 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -649- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.45 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -650- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.44 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -651- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.43 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -652- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.42 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -653- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.41 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -654- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.40 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -655- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.39 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -656- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.38 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -657- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.37 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -658- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.36 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -659- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.35 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -660- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.34 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -661- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.33 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -662- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.32 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -663- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.31 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -664- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.30 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -665- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -666- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.28 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -667- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.27 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -668- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.26 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -669- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.25 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -670- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.24 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -671- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.23 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -672- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.22 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -673- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.21 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -674- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.20 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -675- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.19 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -676- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.18 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -677- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.17 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -678- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.16 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -679- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.15 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -680- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.14 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -681- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.12 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -682- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.11 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -683- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.10 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -684- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.09 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -685- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.08 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -686- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.07 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -687- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.06 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -688- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.05 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -689- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.04 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -690- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.03 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -691- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.02 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -692- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.01 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -693- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -694- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.99 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -695- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.98 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -696- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.97 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -697- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.96 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -698- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.95 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -699- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.94 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -700- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.93 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -701- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.92 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -702- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.91 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -703- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.90 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -704- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.89 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -705- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.88 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -706- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.87 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -707- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.86 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -708- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.85 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -709- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.84 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -710- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.83 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -711- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.82 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -712- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.81 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -713- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.80 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -714- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.79 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -715- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.78 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -716- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.77 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -717- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.76 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -718- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.75 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -719- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.74 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -720- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.73 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -721- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.72 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -722- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.71 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -723- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.70 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -724- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.69 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -725- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.68 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -726- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.67 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -727- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.66 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -728- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.65 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -729- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.64 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -730- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.62 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -731- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.61 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -732- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.60 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -733- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.59 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -734- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.58 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -735- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.57 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -736- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.56 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -737- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.55 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -738- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.54 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -739- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.53 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -740- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.52 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -741- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.51 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -742- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.50 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -743- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.49 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -744- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.48 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -745- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.47 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -746- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.46 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -747- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.45 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -748- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.44 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -749- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.43 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%43 

  

  -750- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.42 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -751- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.41 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -752- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.40 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -753- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.39 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -754- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.38 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -755- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.37 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -756- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.36 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -757- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.35 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -758- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.34 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -759- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.33 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -760- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.32 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -761- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.31 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -762- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.30 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -763- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -764- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.28 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -765- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.27 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -766- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.26 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -767- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.25 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -768- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.24 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -769- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.23 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -770- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.22 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -771- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.21 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -772- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.20 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -773- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.19 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -774- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.18 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -775- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.17 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -776- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.16 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -777- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.15 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -778- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.14 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -779- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.13 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -780- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
  



237 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.12 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -781- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.11 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -782- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.10 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -783- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.09 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -784- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.08 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -785- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.07 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -786- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.06 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -787- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 1.05 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -788- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.04 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -789- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.03 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -790- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.02 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -791- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1.01 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -792- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 1 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -793- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.99 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -794- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.98 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -795- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.97 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -796- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.96 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -797- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.95 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -798- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.94 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -799- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.93 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -800- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.92 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -801- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.91 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -802- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.90 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -803- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.89 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -804- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.88 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -805- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.87 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -806- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.86 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -807- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.85 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -808- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.84 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -809- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.83 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -810- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.82 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -811- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.81 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -812- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.80 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -813- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.79 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -814- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.78 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -815- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.77 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -816- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.76 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -817- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.75 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -818- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.74 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -819- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.73 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -820- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.72 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -821- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.71 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -822- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.70 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -823- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.69 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -824- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.68 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -825- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.67 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -826- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.66 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -827- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.65 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -828- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.64 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -829- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.63 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -830- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.62 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -831- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.61 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -832- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.60 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -833- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.59 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -834- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.58 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -835- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.57 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -836- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.56 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -837- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.55 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -838- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.54 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -839- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.53 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -840- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.52 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -841- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.51 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -842- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.50 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -843- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.49 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -844- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.48 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -845- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.47 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -846- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.46 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -847- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.45 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -848- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.44 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -849- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.43 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -850- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.42 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -851- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.41 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -852- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.4 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -853- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.39 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -854- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.38 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -855- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.37 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -856- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.36 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -857- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.35 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -858- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.34 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -859- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.33 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -860- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.32 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -861- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.31 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -862- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.3 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -863- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -864- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.29 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -865- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.28 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -866- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.27 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -867- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.26 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -868- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.25 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -869- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.24 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -870- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.23 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -871- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.22 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -872- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.21 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -873- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.2 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -874- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.19 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -875- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.18 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -876- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.17 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -877- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.16 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -878- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 0.15 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
  -879- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.14 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -880- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.13 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -881- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.12 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -882- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.11 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -883- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 0.1 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

  

  -884- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

  Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним, за 

виключенням бензинів з октановим числом 98 

і вище та бензинів, що поставляються для 

потреб Міністерства оборони, Державного 

резерву та для створення мінімальних запасів 

нафти та нафтопродуктів:" 
405  -885- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 21 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"«Для цілей цього 

Закону під нормативно визначеною 

обов’язковою часткою вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць виробництва пального, 

місць оптової торгівлі пальним та місць 

роздрібної торгівлі пальним, за виключенням 

бензинів з октановим числом 98 і вище, 

бензинів позначення (маркування) якого 

включає певну торгову марку (товарний знак) 

та бензинів, що поставляються для потреб 

Міністерства оборони, Міністерства 

внутрішніх справ, Міністерства охорони 

здоров'я, Державного резерву та для 

створення мінімальних запасів нафти та 

нафтопродуктів:" 

 

406 з 1 травня 2022 року – не менш як 5 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%. 

-886- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано  

# 
У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзаци двадцять перший, 

двадцять другий викласти в такій редакції: 
 «Для цілей цього Закону під нормативно 

визначеною обов’язковою часткою вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в обсягах 

бензинів автомобільних розуміється вміст 

рідкого біопалива (біокомпонентів) в усіх 

обсягах бензинів автомобільних, що 

відпускаються з місць оптової торгівлі 

та інші члени Комітету 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

пальним, місць роздрібної торгівлі пальним, 

за виключенням бензинів з октановим числом 

98 і вище та бензинів, що поставляються для 

потреб Міністерства оборони, Державного 

резерву та для створення мінімальних запасів 

нафти та нафтопродуктів: 
 з 1 червня 2024 року – не менш як 5 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ± 1%;» 
... 
У абзаці одинадцятому пункту 5 розділу І 

слова "виробництва та/або" виключити. 
-887- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Відхилено 

У підпункті 1 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац двадцять другий 

викласти в такій редакції: «з 1 травня 2023 

року – не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%;» 

 

-888- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: 
"з 1 травня 2030 року – не менш як 5 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%." 

 

-889- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 4,22 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5% 

 

-890- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,99 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-891- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

року – не менш як 2.99 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
-892- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Враховано частково 

Абзац третій підпункту д) пункту 1 статті 1 

Розділу І проекту Закону викласти в наступній 

редакції:  
«з 1 травня 2024 року – не менш як 5 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%.» 

 

-893- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-894- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"з 1 січня 2022 року – не менш як 2 

відсотки від загального квартального 

обсягу реалізованого палива моторного;  
з 1 січня 2023 року – не менш як 4 

відсотки від загального квартального 

обсягу реалізованого палива моторного;  
 з 1 січня 2025 року – не менш як 5,5 

відсотків від загального квартального 

обсягу реалізованого палива моторного;  
 з 1 січня 2027 року – не менш як 7 

відсотків від загального квартального 

обсягу реалізованого палива моторного;  
 з 1 січня 2029 року – не менш як 8,5 

відсотків від загального річного обсягу 

реалізованого палива моторного.". 

 

-895- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

з 1 травня 2022 року – не менш як 7 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%. 

 

  -896- Н.д. Фролов П. В. (р.к. №122) Відхилено  

  Статтю 1 Закону України «Про 

альтернативні види палива» після слів «не 

менш як 5 відсотків (об’ємних), за абсолютної 

похибки визначення ±0,5%» доповнити 

словами «для кожного відповідного суб’єкта 
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який здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснює оптову 

торгівлю пальним, здійснює роздрібну 

торгівлю пальним». 
  -897- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено  

  4) з 1 травня 2024 року – не менш як 7 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%; 

  

407  -898- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2029 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-899- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,98 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-900- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.98 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-901- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Підпункт «д» підпункту 1 пункту 1 після 

абзацу третього доповнити абзацом такого 

змісту:  
з 1 травня 2025 року - не менш як 7 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%; 

 

-902- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Підпункт «д» підпункту 1 пункту 1 після 

абзацу третього та запропонованого абзацу 

четвертого доповнити абзацом такого змісту:  
з 1 травня 2027 року - не менш як 9 

відсотків (об’ємних), за абсолютної похибки 

визначення ±0,5%; 
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408  -903- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2028 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-904- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,97 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-905- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.97 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

409  -906- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2027 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-907- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,96 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-908- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.96 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

410  -909- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2026 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
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-910- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,95 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-911- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.95 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

411  -912- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2025 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-913- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,94 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-914- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.94 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

412  -915- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Враховано частково  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2024 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-916- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,93 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
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-917- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.93 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

413  -918- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2023 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-919- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,92 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-920- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.92 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

414  -921- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 5 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-922- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,91 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-923- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.91 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
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415  -924- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,99 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-925- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,90 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-926- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.90 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

416  -927- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,98 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-928- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,89 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-929- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.89 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

417  -930- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,96 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 
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-931- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 3,88 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

-932- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції: "з 1 травня 2022 

року – не менш як 2.88 відсотків (об’ємних), 

за абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

418  -933- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 22 підпункту 1 пункту 1 розділу 1 

викласти в такій редакції:"з 1 травня 2022 року 

– не менш як 4,97 відсотків (об’ємних), за 

абсолютної похибки визначення ±0,5%." 

 

419 Термін «пальне» вживається в цьому 

Законі у значенні, наведеному у Податковому 

кодексі України». Терміни «місце 

виробництва пального», «місце оптової 

торгівлі пальним», «місце роздрібної торгівлі 

пальним» вживаються в цьому Законі у 

значенні, наведеному у Законі України «Про 

державне регулювання виробництва і обігу 

спирту етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального». Терміни «випробувальна 

лабораторія», «випробування» вживається в 

цьому Законі у значенні, наведеному у Законі 

України «Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності»; 

-934- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Термін «пальне» вживається в цьому 

Законі у значенні, наведеному в 

Податковому кодексі України. Терміни 

«місце виробництва пального», «місце 

оптової торгівлі пальним», «місце 

роздрібної торгівлі пальним» вживаються в 

цьому Законі у значеннях, наведених у 

Законі України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних 

напоїв, тютюнових виробів та пального». 

Терміни «випробувальна лабораторія», 

«випробування» вживаються в цьому Законі 

у значеннях, наведених у Законі України 

«Про технічні регламенти та оцінку 

відповідності»; 

Абзац 23 підпункту 1 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-935- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"В цьому Законі термін «пальне» 

вживається у значенні, наведеному у 

Податковому кодексі України, терміни 

«місце виробництва пального», «місце 

оптової торгівлі пальним», «місце роздрібної 

торгівлі пальним» вживаються у значенні, 

наведеному у Законі України «Про державне 

регулювання виробництва і обігу спирту 

етилового, коньячного і плодового, 

алкогольних напоїв, тютюнових виробів та 

пального», терміни «випробувальна 

лабораторія», «випробування» вживаються у 

значенні, наведеному у Законі України «Про 

технічні регламенти та оцінку 

відповідності»;" 

 

-936- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Терміни «місце виробництва пального», 

«місце оптової торгівлі пальним», «місце 

роздрібної торгівлі пальним» вживаються в 

цьому Законі у значенні, наведеному у Законі 

України «Про державне регулювання 

виробництва і обігу спирту етилового, 

коньячного і плодового, алкогольних напоїв, 

тютюнових виробів та пального». Терміни 

«випробувальна лабораторія», 

«випробування» вживається в цьому Законі у 

значенні, наведеному у Законі України «Про 

технічні регламенти та оцінку відповідності»; 

 

420 2) у статті 2 абзаци третій – шостий 

виключити. 
-937- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 2) абзаци третій – шостий статті 2 

виключити; 
Абзац 1 підпункту 2 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-938- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Абзац перший підпункту 2 пункту 1 

замінити абзацами такого змісту:  
«2) у статті 2:  
абзац третій викласти в такій редакції: 

«поетапне збільшення нормативно визначеної 

частки виробництва і застосування біопалива 

та сумішевого палива моторного з метою 

виконання міжнародних вимог і досягнення у 

2030му році загальної частки енергії з 

відновлювальних джерел на рівні 14%.»;  
абзаци четвертий– шостий виключити. 

 

-939- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у наступній редакції: 
"2) у статті 2 абзаци третій – шостий 

замінити абзацом третім такого змісту: 
"поетапне збільшення нормативно 

визначеної обов’язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу в 

обсягах палива моторного, реалізованого 

кінцевим споживачам палива моторного на 

митній території України з метою 

досягнення у 2030 році загальної частки 

енергії з відновлювальних джерел на рівні 

14%;" 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

У зв'язку з цим абзаци сьомий – 

дванадцятий вважати абзацами четвертим – 

дев'ятим відповідно.". 
-940- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

5) поетапне збільшення нормативно 

визначеної частки виробництва і застосування 

біопалива та сумішевого палива моторного з 

метою виконання міжнародних вимог і 

досягнення у 2030му році загальної частки 

енергії з відновлювальних джерел на рівні 

14%. 

 

421  -941- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення мінімальної частки 

біопалива на рівні не менше 10 %;" 

 

422  -942- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення використання біопалива 

в комунальному транспорті на рівні не 

менше 30%;" 

 

423  -943- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"зменшення викидів СО2 у 

транспортному секторі на рівні 50%;" 

 

424  -944- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення скорочення залежності 

від нафти у транспортному секторі, за 

рахунок збільшення використання 

альтернативного палива - біопалива;" 

 

425  -945- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"розроблення національної стратегії, 

спрямованої на поширення використання 

біопалива на національному ринку;" 
426  -946- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"сприяння виробництву і використанню 

біопалива;" 

 

427  -947- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"запровадження заходів щодо розробки 

стандартів якості біопалива у 

автомобільному секторі, як в якості 

чистого біопалива, так і в якості 

змішування з традиційним паливом;" 

 

428  -948- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення контролю якості 

біопалива, з урахуванням можливого 

забруднення у відходах та з метою 

уникнення пошкодження транспортних 

засобів;" 

 

429  -949- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення безпечного виробництва 

та використання біопалива, сумісного з 

безпечним впливом на довкілля;" 

 

430  -950- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"сприяння популяризації використання 

біопалива;"  

 

431  -951- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"забезпечення екологічної безпеки у 

виробництві та використанні біопалива 

відповідно до стандартів Європейського 

Союзу;" 
432  -952- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
" сприяння надання громадськості 

повної інформації про види всіх палив у 

відкритому доступі;"  

 

433  -953- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"сприяння зниження акцизу на 

біопаливо та на альтернативні палива з 

метою підвищення його виробництва та 

популяризації;" 

 

434  -954- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"розроблення заходів щодо зменшення 

викиду СО2;" 

 

435  -955- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"запровадження європейських 

стандартів для всіх видів палив;" 

 

436  -956- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення зменшення імпорту 

нафтопродуктів , заміщуючи 

біомасивами;" 

 

437  -957- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення зниження податкового 

навантаження на альтернативні види 

палива;" 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

438  -958- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"забезпечення імплементації 

європейських митних кодів в 

законодавство України;" 

 

439  -959- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"стимулювання заходів щодо 

виробників біопалив." 

 

440  -960- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"сприяння встановлення пільгового 

періоду - 10 років для виробництва 

альтернативних видів палива;" 

 

441  -961- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"залучення інвестицій на розвиток 

підприємств виробників альтернативних 

видів палива;" 

 

442  -962- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"стимулювання заходів щодо 

використання відходів зі сміттєзвалищ для 

виробництва альтернативних видів 

палива; " 

 

443  -963- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
" розроблення дорожньої карти щодо 

переробки твердих побутових відходів та 

виробництва альтернативного палива;" 

 

444  -964- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"розроблення плану дій щодо 

стимулювання розвитку виробництва 

альтернативного палива з твердих 

побутових відходів." 

 

445  -965- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 2 доповнити абзацом в такій 

редакції: 
"сприяння встановлення пільгового 

періоду - 20 років на будівництво 

сміттєпереробних заводів, в тому числі, 

переробка відходів для виробництва 

альтернативного палива; 

 

446 У зв’язку з цим абзаци сьомий – 

дванадцятий вважати відповідно абзацами 

третім – восьмим; 

-966- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Абзац 2 підпункту 2 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

447  -967- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Пункт 2) частини 1 розділу І доповнити 

абзацом такого змісту: 
"статтю 2 доповнити абзацом десятим 

такого змісту: 
"прийняття європейських стандартів із 

вимогами до рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, які призначені 

для використання в галузі транспорту, до 

маркування паливо-розподільчого 

обладнання та транспортних засобів з 

метою інформування про їх сумісність із 

певними видами палив моторних, як 

національних із забезпеченням їх 

ідентичності відповідним європейським 

стандартам." 

 

448 3) назву розділу II викласти у такій 

редакції:  
-968- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
3) назву розділу II викласти в такій 

редакції:  Абзац 1 підпункту 3 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

449 -969- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

«Особливості відносин у сфері 

виробництва та використання альтернативних 

видів палива»;  

Абзац 2 підпункту 3 пункту 1 розділу I 

виключити. 
  

«Розділ ІІ. Особливості відносин у сфері 

виробництва та використання 

альтернативних видів палива»;  
450  -970- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

абзац четвертий статті 3 викласти в такій 

редакції: 
"нормативи екологічної безпеки і наслідки 

застосування альтернативних видів палива 

для довкілля і здоров'я людини відповідають 

європейським стандартам. " 

 

451 4) абзац третій статті 4 викласти у такій 

редакції: 
-971- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
4) абзац третій статті 4 викласти в такій 

редакції: Абзац 1 підпункту 4 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-972- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"4) абзац третій статті 4 викласти у такій 

редакції та доповнити абзацами четвертим-

п'ятим такого змісту:" 

 

452 «спирти (біометанол, біоетанол, 

біобутанол) та отримані на їх основі рідкі 

синтетичні продукти, що можуть 

використовуватись як паливо або компоненти 

палива (добавки на основі біометанолу, 

біоетанолу та біобутанолу), олії, інші види 

рідкого біопалива (у тому числі біодизель, 

синтетичні палива, виготовлені з біомаси, у 

тому числі за процесом Фішера-Тропша)»; 

-973- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено «спирти (біометанол, біоетанол, 

біобутанол) та отримані на їх основі рідкі 

синтетичні продукти, що можуть 

використовуватися як паливо або 

компоненти палива (добавки на основі 

біометанолу, біоетанолу та біобутанолу), 

олії, інші види рідкого біопалива (у тому 

числі біодизель, синтетичні палива, 

виготовлені з біомаси, у тому числі за 

процесом Фішера – Тропша)»; 

Абзац 2 підпункту 4 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-974- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"спирти (біометанол, біоетанол, 

біобутанол, біопропанол) та отримані на їх 

основі рідкі синтетичні продукти, що можуть 

використовуватись як паливо моторне або 

компоненти палива моторного (добавки на 

основі біометанолу, біоетанолу, біобутанолу 

та біопропанолу);  
 етери, олії та отримані на їх основі рідкі 

синтетичні продукти, що можуть 

використовуватись як паливо моторне або 

компоненти палива моторного;  
 інші види рідкого палива з біомаси, у 

тому числі, синтетичні біопалива, 

виготовлені з біомаси, що можуть 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

використовуватись як паливо моторне або 

компоненти палива моторного;" 
453  -975- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

у другому абзаці частини першої статті 51 

після слів "сільського господарства 

(рослинництва і тваринництва)," доповнити 

словом "відходи" 

 

454  -976- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

частину п'яту статті 6 викласти в такій 

редакції: 
"Суб'єкти господарської діяльності, які 

реалізують свою продукцію, забезпечують 

вільний доступ до документів, що 

підтверджує якість палива та його належність 

до альтернативних видів палива." 

 

455 5) розділ ІІ доповнити статтею 7-1 такого 

змісту: 
-977- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 5) доповнити статтею 71 такого змісту: 

Абзац 1 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

456 «Стаття 7-1. Загальні вимоги до 

адміністрування та державного контролю 
-978- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено «Стаття 71. Загальні вимоги до 

адміністрування та державного контролю 
Абзац 2 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

457 З метою оцінки виконання цілей і 

зобов’язань, що передбачені статтею 1 цього 

Закону, центральний орган виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива (далі – 

адміністратор обліку), відповідно до 

покладених на нього завдань здійснює:  

-979- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено З метою оцінки виконання цілей і 

зобов’язань, передбачених частиною 

другою статті 1 цього Закону, центральний 

орган виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері ефективного 

використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів 

палива (далі – адміністратор обліку), 

відповідно до покладених на нього завдань:  

Абзац 3 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-980- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "покладених на нього завдань" 

доповнити словом "обов'язків" 
 

-981- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити словами та символами "та 

міжнародних зобов'язань, " після слів "цього 

Закону". 

 

458 отримання від суб'єкта господарювання, 

який здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснює оптову 

торгівлю пальним, інформації щодо 

фактичного вмісту рідкого біопалива 

-982- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено отримує від суб'єкта господарювання, 

який здійснює діяльність з виробництва 

та/або імпорту пального та/або здійснює 

оптову торгівлю пальним, інформацію про 

фактичний вміст рідкого біопалива 

Абзац 4 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-983- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

(біокомпонентів) у реалізованих обсягах 

бензинів автомобільних за звітний період та 

щодо відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості; 

після слів "інформації щодо" доповнити 

словами "якості та" 
 (біокомпонентів) у реалізованих обсягах 

бензинів автомобільних за звітний період та 

про відповідність рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості; 
-984- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Замінити абзацами такого змісту: 
"аналіз та узагальнення отриманого від 

суб'єкта господарювання, який здійснює 

оптовий та/або роздрібний продаж палива 

моторного, квартального звіту щодо вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу; 
аналіз та узагальнення отриманого від 

суб'єкта господарювання, який здійснює 

оптовий та/або роздрібний продаж палива 

моторного, річного звіту відповідності;". 

 

-985- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

отримання від суб'єкта господарювання, 

який здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту палива моторного сумішевого та/або 

здійснює оптову торгівлю паливом моторним 

сумішевим, інформації щодо фактичного 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

реалізованих обсягах бензинів, дизельного 

палива та біопалива за звітний період та щодо 

відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості; 

 

459 створення бази даних фактичних обсягів 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

загальному обсязі продажу бензинів 

автомобільних на митній території України та 

відповідності такого рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості; 

-986- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено створює базу даних фактичних обсягів 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

загальному обсязі продажу бензинів 

автомобільних на митній території України 

та відповідності такого рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості; 

Абзац 5 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-987- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "продажу бензинів 

автомобільних" доповнити словами "в тому 

числі" 

 

-988- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Замінити абзацом такого змісту: 
"державний контроль за додержанням 

вмісту нормативно визначеної обов'язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу суб'єктами господарювання, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

продаж палива моторного кінцевим 

споживачам палива моторного;". 
460 ведення державного реєстру суб’єктів 

господарювання, які виробляють та/або 

реалізують рідке біопаливо (біокомпоненти), 

яке відповідає критеріям сталості та біогаз, що 

призначені для використання в галузі 

транспорту; 

-989- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено веде державний реєстр суб’єктів 

господарювання, які виробляють та/або 

реалізують рідке біопаливо 

(біокомпоненти), що відповідає критеріям 

сталості, та біогаз, призначених для 

використання у транспортному секторі; 

Абзац 6 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-990- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "виробляють та/або реалізують" 

доповнити словами "та транспортують" 
 

-991- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"створення та ведення реєстру суб’єктів 

господарювання, які виробляють та/або 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, що призначені для 

використання в галузі транспорту, 

відповідно до порядку ведення реєстру, 

затвердженому Кабінетом Міністрів 

України, який має передбачати внесення до 

реєстру відомостей про обсяги 

виробництва рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, їх частки у 

загальному обсязі реалізації кінцевим 

споживачам палива моторного на митній 

території України, а також відповідності 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу критеріям сталості;". 

 

-992- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 5 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац шостий викласти в такій 

редакції: «ведення державного реєстру 

суб’єктів господарювання, які виробляють 

та/або реалізують рідке біопаливо 

(біокомпоненти), яке відповідає критеріям 

сталості та біогаз, що призначені для 

використання у транспортному секторі;» 

 

461 -993- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

здійснення перерахунку об’ємної частки 

біокомпонентів на їх енергетичний вміст у 

пальному; 

Абзац 7 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 здійснює перерахунок об’ємної частки 

біокомпонентів на їх енергетичний вміст у 

пальному; -994- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"перерахунок об’ємної частки 

біокомпонентів на їх енергетичний вміст у 

паливі моторному, відповідно до Порядку 

підтвердження відповідності критеріям 

сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного 

для використання в галузі транспорту (далі 

- Порядок відповідності), затвердженого 

Кабінетом Міністрів України, з 

урахуванням методології, принципів та 

правил, встановлених законодавством 

Європейського Союзу, імплементацію яких 

Україна здійснює відповідно до Договору 

про заснування Енергетичного 

Співтовариства та Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом;". 

 

462 інформування Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства щодо частки 

відновлюваної енергії в кінцевому споживанні 

енергії в транспортному секторі, включаючи 

біопаливо, що відповідає критеріям сталості, з 

урахуванням принципів та алгоритмів, 

визначених у законодавстві Європейського 

Союзу, імплементацію яких Україна здійснює 

відповідно до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства та Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 

-995- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено інформує Секретаріат Енергетичного 

Співтовариства щодо частки відновлюваної 

енергії в кінцевому споживанні енергії у 

транспортному секторі, включаючи 

біопаливо, що відповідає критеріям 

сталості, з урахуванням принципів та 

алгоритмів, визначених законодавством 

Європейського Союзу, імплементацію якого 

Україна здійснює відповідно до Договору 

про заснування Енергетичного 

Співтовариства та Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 

Абзац 8 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-996- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

У абзаці восьмому підпункту 5 пункту 1 

слова «інформування Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства» замінити 

словами «інформування Звітом Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, Кабінету 

міністрів України, Президента України та 

Верховної Ради України»; 

 

-997- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"інформування Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, Кабінету 

міністрів України, Президента та 

Верховної Ради України щодо частки 

відновлюваної енергії в кінцевому споживанні 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

енергії в транспортному секторі, включаючи 

біопалива, що відповідає критеріям сталості, 

яке здійснюється відповідно до вимог 

нормативно-правових актів, прийнятих з 

урахуванням методології, принципів та 

правил, встановлених законодавством 

Європейського Союзу, імплементацію яких 

Україна здійснює відповідно до Договору про 

заснування Енергетичного Співтовариства та 

Угоди про асоціацію між Україною, з однієї 

сторони, та Європейським Союзом;  
-998- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 5 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац восьмий викласти в такій 

редакції: 
 «інформування Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства щодо частки 

відновлюваної енергії в кінцевому споживанні 

енергії у транспортному секторі, включаючи 

біопаливо, що відповідає критеріям сталості, з 

урахуванням принципів та алгоритмів, 

визначених у законодавстві Європейського 

Союзу, імплементацію яких Україна здійснює 

відповідно до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства та Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони.» 

 

-999- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

6) інформування Звітом Секретаріату 

Енергетичного Співтовариства, Кабінету 

міністрів України, Президента та Верховної 

Ради України щодо частки відновлюваної 

енергії в кінцевому споживанні енергії в 

транспортному секторі, включаючи 

біопаливо, що відповідає критеріям сталості, з 

урахуванням принципів та алгоритмів, 

визначених у законодавстві Європейського 

Союзу, імплементацію яких Україна здійснює 

відповідно до Договору про заснування 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Енергетичного Співтовариства та Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 
-1000- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

7) здійснює підтверження належності того 

чи іншого продукту до альтернативних видів 

палива, біопалива та інших категорій, 

наведених у даному Законі. 

 

463  -1001- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено  

Доповнити підпункт 5 пункту 1 після 

абзацу восьмого новим абзацом такого змісту: 

«підтверження належності того чи іншого 

продукту до альтернативних видів палива, 

біопалива та інших категорій, наведених у 

цьому Законі.»; 

 

-1002- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити пункт 5) частини 1 розділу І 

абзацами дев'ять - сімнадцять такого змісту: 
"підтвердження належності того чи 

іншого продукту до альтернативних видів 

палива, біопалива та інших категорій, 

наведених у цьому Законі;  
співпрацю зі спеціально уповноваженим 

центральним органом виконавчої влади у 

галузі статистики з питань надання 

міжнародним організаціям (Євростату) 

статистичної інформації щодо кінцевого 

споживання енергії в транспортному 

секторі в рамках виконання міжнародних 

зобов’язань України;  
публікацію зведеної інформації, на базі 

звітів, отриманих від суб’єктів 

господарювання, які здійснюють оптовий 

та роздрібний продаж палива моторного, 

щодо частки відновлюваної енергії в 

кінцевому споживанні енергії в 

транспортному секторі, включаючи 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біопаливо, що відповідає критеріям 

сталості.  
Адміністратор обліку забезпечує 

нерозголошення комерційної таємниці та 

конфіденційної інформації, отриманої від 

суб'єкта господарювання, що стає 

доступною його посадовим особам в ході 

здійснення покладених на них обов’язків.  
Не є інформацією з обмеженим доступом 

і підлягає опублікуванню адміністратором 

обліку інформація:  
щодо виробників біопалив: перелік 

суб’єктів господарювання, потужність їх 

виробництва; 
 щодо продавців палива моторного: 

частка біокомпонентів у загальному обсязі 

палива моторного, реалізованого 

кінцевому споживачу палива моторного;  
щодо імпортерів та експортерів: 

сумарний обсяг імпортованого та 

експортованого біопалива, щодо сумарного 

виробництва біопалив в Україні по їх 

видам.  
При здійсненні адміністратором обліку 

функцій контролю частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу у 

обсягах реалізованого палива моторного, 

для верифікації даних, отриманих від 

суб’єктів господарювання, які здійснюють 

оптову та/або роздрібну торгівлю пальним 

кінцевим споживачам палива моторного, 

використовуються дані системи 

електронного адміністрування реалізації 

пального та спирту етилового. Порядок 

доступу адміністратора обліку до даних 

системи електронного адміністрування 

реалізації пального та спирту етилового 

для контролю вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу у обсягах 

палива моторного визначається Кабінетом 

Міністрів України.". 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

464 Суб'єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або здійснюють оптову торгівлю 

пальним, щороку починаючи з 2023 року, не 

пізніше 1 липня року, наступного за звітним 

календарним роком, надають адміністратору 

обліку інформацію щодо фактичного вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) у обсягах 

бензинів автомобільних, відпущених з місць 

виробництва пального та/або оптової торгівлі 

пальним за звітний календарний рік та 

інформацію щодо відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості, яка формується на підставі копій 

сертифікатів відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості, що 

отримуються від виробників/постачальників 

рідкого біопалива (біокомпонентів). 

-1003- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Враховано Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснюють оптову 

торгівлю пальним, щороку, починаючи з 

2025 року, не пізніше 1 липня року, 

наступного за звітним календарним роком, 

надають адміністратору обліку інформацію 

про фактичний вміст рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у обсягах бензинів 

автомобільних, відпущених з місць 

виробництва пального та/або оптової 

торгівлі пальним, за звітний календарний 

рік та інформацію про відповідність рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості, що формується на підставі копій 

сертифікатів відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості, що отримуються від 

виробників/постачальників рідкого 

біопалива (біокомпонентів). 

В абзаці дев'ятому пункту 5 статті 1 

Розділу І проекту Закону слова «щороку 

починаючи з 2023 року» замінити словами 

«щороку починаючи з 2025 року». 

 

-1004- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 9 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1005- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

цифри "2023" замінити цифрами "2022"  

-1006- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити та викласти у такій редакції: 
"Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного, зобов’язані 

подавати адміністратору обліку 

квартальний звіт щодо частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу 

протягом 40 календарних днів, що 

настають за останнім календарним днем 

звітного кварталу. До звіту додаються 

документи, що підтверджують вміст 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу в 

паливі моторному, що реалізується 

кінцевим споживачам палива моторного. 
Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного, зобов’язані 

подавати адміністратору обліку річний звіт 

відповідності протягом 120 календарних 

днів після останнього календарного дня 

звітного року. Невід'ємною частиною 

річного звіту відповідності є копії 

сертифікатів відповідності, що були 

чинними протягом звітного року і 

підтверджують відповідність критеріям 

сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, в 

реалізованому кінцевим споживачам 

 



276 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

паливі моторному в звітному році, а також 

документи про використання сировини, 

яка має подвійне значення при обрахунку 

внеску рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначеного для використання 

в галузі транспорту. 
У разі припинення діяльності суб’єкта 

господарювання, який здійснює оптовий 

та/або роздрібний продаж палива 

моторного, квартальний звіт щодо частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу та річний звіт відповідності 

подаються його правонаступником (у разі 

реорганізації) у встановлені частиною 

п’ятою та частиною шостою цієї статті 

строки, або ліквідаційною комісією (у разі 

ліквідації) такого суб'єкта 

господарювання, не пізніше дня подання 

податковим органам звітності за останній 

звітний період. Податкові органи під час 

перевірки відсутності заборгованості зі 

сплати податків і зборів звертаються до 

адміністратора обліку з метою 

підтвердження відсутності підстав для 

застосування штрафних санкцій, 

передбачених статтею 14 цього Закону". 
-1007- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Суб'єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

палива моторного сумішевого та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним 

моторним сумішевим, щороку починаючи з 

2023 року, не пізніше 1 липня року, 

наступного за звітним календарним роком, 

надають адміністратору обліку інформацію 

щодо фактичного вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у обсягах бензинів, 

дизельного палива та біопалива, відпущених з 

місць виробництва пального та/або оптової 

торгівлі пальним за звітний календарний рік 

та інформацію щодо відповідності рідкого 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості, яка формується на підставі копій 

сертифікатів відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості, що 

отримуються від виробників/постачальників 

рідкого біопалива (біокомпонентів). 
-1008- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Відхилено 

У підпункті 5 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці дев’ятому цифри 

«2023» замінити цифрами «2024»; 

 

465 Порядок адміністрування обліку вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі 

моторному та паливі моторному 

альтернативному та його відповідності 

критеріям сталості, перелік сировини, яка має 

подвійне значення при обрахунку внеску 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту затверджується центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива (крім питань 

забезпечення енергоефективності будівель та 

інших споруд). 

-1009- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Порядок адміністрування обліку вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі 

моторному та паливі моторному 

альтернативному та його відповідності 

критеріям сталості, перелік сировини, яка 

має подвійне значення при обрахунку 

внеску рідкого біопалива (біокомпонентів) 

та біогазу, призначених для використання у 

транспортному секторі, затверджується 

центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики 

у сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива (крім питань 

забезпечення енергоефективності будівель 

та інших споруд). 

Абзац 10 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1010- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1011- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Порядок адміністрування обліку вмісту 

рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі 

моторному сумішевому та паливі моторному 

альтернативному та його відповідності 

критеріям сталості, перелік сировини, яка має 

подвійне значення при обрахунку внеску 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту затверджується центральним 

органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування державної політики у сфері 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива (крім питань 

забезпечення енергоефективності будівель та 

інших споруд). 

 

-1012- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 5 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац десятий викласти в такій 

редакції: «Порядок адміністрування обліку 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

паливі моторному та паливі моторному 

альтернативному та його відповідності 

критеріям сталості, перелік сировини, яка має 

подвійне значення при обрахунку внеску 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання у 

транспортному секторі затверджується 

центральним органом виконавчої влади, який 

забезпечує формування державної політики у 

сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива (крім питань 

забезпечення енергоефективності будівель та 

інших споруд).» 
466 Державний контроль за додержанням 

вмісту нормативно визначеної обов'язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

суб'єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або оптову торгівлю пальним, 

роздрібну торгівлю пальним, здійснює 

центральний орган виконавчої влади, який 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, 

відповідно до цього Закону»; 

-1013- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено Державний контроль за додержанням 

вмісту нормативно визначеної обов'язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

суб'єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з імпорту пального та/або оптову 

торгівлю пальним, роздрібну торгівлю 

пальним, здійснює центральний орган 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, відповідно до цього 

Закону»; 

4) У частині четвертій статті 7ˡ 

Законопроекту слово «обов’язкової» 

виключити. 

 

-1014- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 11 підпункту 5 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1015- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "Державний контроль за" 

доповнити словами "якістю, за" 
 

-1016- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1017- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Державний контроль за додержанням 

вмісту нормативно визначеної обов'язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

суб'єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пальним моторним сумішевим та/або оптову 

торгівлю пальним моторним сумішевим, 

роздрібну торгівлю пальним моторним 

сумішевим, здійснює центральний орган 

виконавчої влади, який реалізує державну 
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політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, відповідно до цього 

Закону. 
467 6) у статті 8: -1018- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 6) у статті 8: 

Абзац 1 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

468 а) включити частини третю та четверту в 

такій редакції: 
-1019- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено включити частини третю і четверту 

такого змісту: 
Абзац 2 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1020- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"а) включити частину третю в такій 

редакції:". 

 

469  -1021- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 8 доповнити частиною третьою в 

такій редакції: 
"Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва 

біологічних видів палив зобов'язані 

встановлювати на підприємствах локальні 

очисні споруди" 

 

470  -1022- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 8 доповнити частиною четвертою в 

такій редакції: 
"Введення в експлуатацію підприємств, 

які здійснюють діяльність з виробництва 

біологічних видів палив, допускається за 

наявності відповідного дозволу на викиди, 

який відповідає стандартам Європейського 

Союзу." 

 

471  -1023- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 8 доповнити новою частиною в 

такій редакції: 
"Суб'єкти господарювання, внаслідок 

діяльності яких утворюється біомаса, 
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зобов'язані вжити заходів щодо її 

переробки; 
472  -1024- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

частину шосту після слів "за наявності 

відповідної ліцензії" доповнити словами "та 

дозволів." 

 

473 «Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснюють оптову 

торгівлю пальним мають право додавати рідке 

біопаливо (біокомпоненти) до палива 

моторного та палива моторного 

альтернативного в обсягах, що відповідають 

вимогам нормативних та нормативно-

правових актів. 

-1025- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено "Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснюють оптову 

торгівлю пальним, мають право додавати 

рідке біопаливо (біокомпоненти) до палива 

моторного та палива моторного 

альтернативного в обсягах, що відповідають 

вимогам нормативних та нормативно-

правових актів. 

слова "та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним" 

виключити, а після слів "що відповідають 

вимогам нормативних та нормативно-

правових актів" доповнити словами "та 

європейським нормам і стандартам" 

 

-1026- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 3 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1027- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1028- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального моторного сумішевого та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним мають 

право додавати рідке біопаливо 

(біокомпоненти) до палива моторного 

сумішевого та палива моторного 

альтернативного в обсягах, що відповідають 

вимогам нормативних та нормативно-

правових актів. 

 

-1029- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального мають право додавати рідке 

біопаливо (біокомпоненти) до палива 

моторного та палива моторного 

альтернативного в обсягах, що відповідають 

вимогам нормативних та нормативно-

правових актів. 
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474 Змішувати паливо моторне та/або паливо 

моторне альтернативне з рідким біопаливом 

(біокомпонентами) мають право суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність з 

виробництва та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним, на 

підставі виданих ліцензій: 

-1030- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено Змішувати паливо моторне та/або паливо 

моторне альтернативне з рідким біопаливом 

(біокомпонентами) мають право суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність 

з виробництва та/або імпорту пального 

та/або здійснюють оптову торгівлю 

пальним, на підставі виданих ліцензій на 

право: 

слова "та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним" 

виключити. 

 

-1031- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 4 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1032- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Змішувати паливо, отримане з нафтової 

сировини з біокомпонентами в обсягах, що 

відповідають встановленим 

законодавством вимогам, мають право 

суб’єкти господарювання, які отримали 

ліцензію:" 

 

-1033- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Змішувати паливо моторне сумішеве 

та/або паливо моторне альтернативне з рідким 

біопаливом (біокомпонентами) мають право 

суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального моторного сумішевого та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним 

моторним сумішевим, на підставі виданих 

ліцензій: 

 

-1034- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

Змішувати паливо моторне та/або паливо 

моторне альтернативне з рідким біопаливом 

(біокомпонентами) мають право суб’єкти 

господарювання, які здійснюють діяльність з 

виробництва та/або імпорту пального, на 

підставі виданих ліцензій: 

 

475 на право виробництва пального; -1035- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено виробництва пального; 

Абзац 5 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1036- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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після слова "пального" доповнити словами 

"та торгівлі" 
 

-1037- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

  

476  -1038- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Доповнити підпункт а) пункту 6) часини 1 

розділу І абзацом пятим такого змісту: 
"на право зберігання пального;". 

 

477 на право оптової торгівлі пальним на місці 

оптової торгівлі пальним. 
-1039- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено оптової торгівлі пальним на місці оптової 

торгівлі пальним"; 
слова "на право оптової торгівлі 

пальним на місці оптової торгівлі 

пальним." виключити 

 

-1040- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 6 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1041- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

виключити  

478 б) після частини четвертої доповнити 

новою частиною п’ятою такого змісту:  
-1042- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено після частини четвертої доповнити 

новою частиною такого змісту:  
Абзац 7 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1043- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Замінити слово "четвертої" на слово 

"третьої" та слово "п’ятою" на слово 

"четвертою". 

 

479 «Змішування палива моторного та/або 

палива моторного альтернативного з рідким 

біопаливом (біокомпонентами) здійснюється 

лише на місці виробництва пального та/або 

місці оптової торгівлі пальним де загальна 

місткість розташованих ємностей 

(резервуарів), що використовуються для 

зберігання пального, становить не менше 1500 

кубічних метрів, а суб’єкт господарювання, 

який на підставі відповідної ліцензії здійснює 

-1044- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено "Змішування палива моторного та/або 

палива моторного альтернативного з рідким 

біопаливом (біокомпонентами) 

здійснюється лише на місці виробництва 

пального та/або місці оптової торгівлі 

пальним, де загальна місткість 

розташованих ємностей (резервуарів), що 

використовуються для зберігання пального, 

становить не менше 1500 кубічних метрів, а 

суб’єкт господарювання, який на підставі 

б) у частині п’ятій статті 8 Законопроекту 

слова «є власником акредитованої 

випробувальної лабораторії або у якого 

укладено договір з акредитованою 

випробувальною лабораторією щодо» 

замінити словами «повинен укладати договір 

з акредитованою випробувальною 

лабораторію для». 

 

-1045- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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діяльність на такому місці, є власником 

акредитованої випробувальної лабораторії 

або у якого укладено договір з акредитованою 

випробувальною лабораторією щодо 

визначення показників якості пального. На 

кожну партію палива моторного та/або палива 

моторного альтернативного з вмістом рідкого 

біопалива (біокомпонентів) за результатами 

випробування в акредитованій 

випробувальній лабораторії складається 

документ про якість такого палива (паспорт 

якості)»; 

слова "та/або місці оптової торгівлі 

пальним " виключити 
 відповідної ліцензії здійснює діяльність на 

зазначеному місці, є власником 

акредитованої випробувальної лабораторії 

або який уклав договір з акредитованою 

випробувальною лабораторією щодо 

визначення показників якості пального. На 

кожну партію палива моторного та/або 

палива моторного альтернативного з 

вмістом рідкого біопалива (біокомпонентів) 

за результатами випробування в 

акредитованій випробувальній лабораторії 

складається документ про якість такого 

палива (паспорт якості)". 

-1046- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 8 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1047- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Змішування палива, отриманого з 

нафтової сировини, з біокомпонентами 
здійснюється лише на місці виробництва 

пального та/або місці зберігання пального 

та/або місці оптової торгівлі пальним, де 

загальна місткість розташованих ємностей 

(резервуарів), що використовуються для 

зберігання палива, становить не менше 1500 

кубічних метрів, а суб’єкт господарювання, 

який на підставі відповідної ліцензії здійснює 

діяльність на такому місці, є власником 

акредитованої випробувальної лабораторії 

або у якого укладено договір з акредитованою 

випробувальною лабораторією щодо 

визначення показників якості палива. На 

кожну партію моторного палива за 

результатами випробування в акредитованій 

випробувальній лабораторії складається 

паспорт якості палива.". 

 

-1048- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Змішування палива моторного сумішевого 

та/або палива моторного альтернативного з 

рідким біопаливом (біокомпонентами) 

здійснюється лише на місці виробництва 

пального та/або місці оптової торгівлі 

пальним де загальна місткість розташованих 

ємностей (резервуарів), що використовуються 

для зберігання пального, становить не менше 

1500 кубічних метрів, а суб’єкт 

господарювання, який на підставі відповідної 

ліцензії здійснює діяльність на такому місці, є 

власником акредитованої випробувальної 

лабораторії або у якого укладено договір з 
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акредитованою випробувальною 

лабораторією щодо визначення показників 

якості пального. На кожну партію палива 

моторного сумішевого та/або палива 

моторного альтернативного з вмістом рідкого 

біопалива (біокомпонентів) за результатами 

випробування в акредитованій 

випробувальній лабораторії складається 

документ про якість такого палива (паспорт 

якості). 
-1049- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

Змішування палива моторного та/або 

палива моторного альтернативного з рідким 

біопаливом (біокомпонентами) здійснюється 

лише на підприємствах нафтопереробної та 

нафтохімічної промисловості, а суб'єкт 

господарювання є власником акредитованої 

випробувальної лабораторії або у якого 

укладено договір з акредитованою 

випробувальною лабораторією щодо 

визначення показників якості пального. На 

кожну партію палива моторного та/або палива 

моторного альтернативного з вмістом рідкого 

біопалива (біокомпонентів) за результатами 

випробування в акредитованій 

випробувальній лабораторії складається 

документ про якість такого палива (паспорт 

якості)»; 

 

480 У зв’язку з цим частини п’яту – десяту 

вважати відповідно частинами шостою – 

одинадцятою; 

-1050- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено У зв’язку з цим частини п’яту – десяту 

вважати відповідно частинами шостою – 

одинадцятою; Абзац 9 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1051- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

481 в) частину шосту після слів «в порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів України» 

доповнити новим реченням такого змісту: 

-1052- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено частину сьому доповнити другим 

реченням такого змісту: 
Абзац 10 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1053- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 
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Викласти у такій редакції: 
"в) в частині шостій: 
після слів "Суб'єкти господарювання, 

внаслідок" доповнити словом 

"господарської"; 
після слів «в порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України» доповнити 

новим реченням такого змісту:". 

 

482 «Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють виробництво та постачання 

біомаси для виготовлення рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, зобов’язані 

підтверджувати походження біомаси у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України»; 

-1054- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено «Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють виробництво та постачання 

біомаси для виготовлення рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначених 

для використання у транспортному секторі, 

зобов’язані підтверджувати походження 

біомаси у порядку, встановленому 

Кабінетом Міністрів України»; 
 

Абзац 11 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1055- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "які здійснюють виробництво" 

доповнити словом ", продаж" 
 

-1056- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Замінити слова та символи "у порядку, 

встановленому Кабінетом Міністрів 

України»;" на слова та символи ", відповідно 

до Порядку відповідності.". 

 

-1057- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац одинадцятий викласти в 

такій редакції: «Суб'єкти господарювання, які 

здійснюють виробництво та постачання 

біомаси для виготовлення рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання у транспортному секторі, 

зобов’язані підтверджувати походження 

біомаси у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України»; 

 

483  -1058- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено  

Підпункт 6 пункту 1 доповнити 

підпунктами такого змісту:  
«в-1) у частині дев’ятій слова «спирту 

етилового» замінити словами «спирту 

етилового денатурованого»;  
в-2) частину десяту викласти у такій 

редакції:  
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«Забороняються зберігання та 

транспортування біоетанолу призначеного 

для внутрішнього ринку, без його денатурації 

від 0,2-10 відсотків бензину. У разі його 

використання на експорт та виготовлення 

етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) – 

хімічний склад визначається згідно з умовами 

укладених договорів.»; 
-1059- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити пункт 6) часини 1 розділу І 

підпунктом г) такого змісту: 
"г) у частині дев'ятій після слів "зберігання 

спирту етилового" доповнити словом 

"неденатурованого". 
У зв'язку з цим підпункт г) вважати 

підпунктом ґ). 

 

484  -1060- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено  

8) Забороняються виробництво та 

зберігання спирту етилового 

неденатурованого на підприємствах з 

виробництва біоетанолу. 

 

-1061- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

9) Забороняються зберігання та 

транспортування біоетанолу призначеного 

для внутрішнього ринку, без його денатурації 

від 0,2-10 відсотків бензину. У разі його 

використання на експорт та виготовлення 

етил-трет-бутилового етеру (ЕТБЕ) – 

хімічний склад визначається згідно з умовами 

укладених договорів. 

 

485 г) доповнити статтю наступними 

частинами такого змісту: 
-1062- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено доповнити частинами дванадцятою – 

п'ятнадцятою такого змісту: 
Абзац 12 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

486 «До бензинів автомобільних, 

імпортованих на територію України без 

вмісту нормативно визначеної обов’язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

або з недостатньою кількістю рідкого 

-1063- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано «До бензинів автомобільних, 

імпортованих на територію України чи 

вироблених в Україні без вмісту нормативно 

визначеної обов’язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) або з 

# 
Абзац другий підпункту г) пункту 6 статті 

1 Розділу І проекту Закону викласти в 

наступній редакції: 

та інші члени Комітету 
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біопалива (біокомпонентів), рідке біопаливо 

(біокомпоненти) для дотримання нормативно 

визначеної обов’язкової частки їх вмісту в 

бензинах автомобільних, додається 

суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або здійснюють оптову торгівлю 

пальним на митній території України. 

"До бензинів автомобільних, імпортованих 

на територію України чи вироблених в 

Україні без вмісту нормативно визначеної 

обов’язкової частки рідкого біопалива 

(біокомпонентів) або з недостатньою 

кількістю рідкого біопалива (біокомпонентів), 

рідке біопаливо (біокомпоненти) для 

дотримання нормативно визначеної 

обов’язкової частки їх вмісту в бензинах 

автомобільних, додається суб’єктами 

господарювання, які здійснюють діяльність з 

виробництва та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним на 

митній території України." 

недостатньою кількістю рідкого біопалива 

(біокомпонентів), рідке біопаливо 

(біокомпоненти) для дотримання 

нормативно визначеної обов’язкової частки 

їх вмісту в бензинах автомобільних 

додається суб’єктами господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснюють оптову 

торгівлю пальним на митній території 

України. 

-1064- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено 

г) у частині дванадцятій статті 8 

Законопроекту слова «обов’язкової» 

виключити. 

 

-1065- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним на 

митній території України." виключити. 

 

-1066- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Враховано редакційно 

Абзац другий підпункту г) пункту 6 статті 

1 Розділу І проекту Закону викласти в 

наступній редакції:  
"До бензинів автомобільних, вироблених в 

Україні та/або імпортованих на територію 

України без вмісту нормативно визначеної 

обов’язкової частки рідкого біопалива 

(біокомпонентів) або з недостатньою 

кількістю рідкого біопалива (біокомпонентів), 

рідке біопаливо (біокомпоненти) для 

дотримання нормативно визначеної 

обов’язкової частки їх вмісту в бензинах 

автомобільних, додається суб’єктами 

господарювання, які здійснюють діяльність з 

виробництва та/або імпорту пального та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним на 

митній території України.". 

 



288 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-1067- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 13 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1068- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1069- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

До палива моторного сумішевого, 

імпортованого на територію України без 

вмісту нормативно визначеної обов’язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

або з недостатньою кількістю рідкого 

біопалива (біокомпонентів), рідке біопаливо 

(біокомпоненти) для дотримання нормативно 

визначеної обов’язкової частки їх вмісту в 

паливі моторному сумішевому, додається 

суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального моторного сумішевого та/або 

здійснюють оптову торгівлю пальним 

моторним сумішевим на митній території 

України. 

 

-1070- Н.д. Припутень Д. С. (р.к. №97) Відхилено 

«До бензинів автомобільних, 

імпортованих на територію України без 

вмісту нормативно визначеної обов’язкової 

частки рідкого біопалива (біокомпонентів) 

або з недостатньою кількістю рідкого 

біопалива (біокомпонентів), рідке біопаливо 

(біокомпоненти) для дотримання нормативно 

визначеної обов’язкової частки їх вмісту в 

бензинах автомобільних, додається 

суб’єктами господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального на митній території України. 

 

487 Рідке біопаливо (біокомпоненти), що 

враховується для дотримання нормативно 

визначеної обов'язкової його частки у обсягах 

продажу бензинів автомобільних на митній 

-1071- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Враховано Рідке біопаливо (біокомпоненти), що 

враховується для дотримання нормативно 

визначеної обов'язкової його частки в 

обсягах продажу бензинів автомобільних на 

Абзац третій підпункту г) пункту 6 статті 1 

Розділу І проекту Закону викласти в наступній 

редакції: 
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території України з 1 липня 2022 року має 

відповідати критеріям сталості. 
"Рідке біопаливо (біокомпоненти), що 

враховується для дотримання нормативно 

визначеної обов'язкової його частки у обсягах 

продажу бензинів автомобільних на митній 

території України з 1 липня 2024 року має 

відповідати критеріям сталості.". 

митній території України, з 1 липня 2024 

року має відповідати критеріям сталості. 

-1072- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "липня" замінити на слово "січня"  

-1073- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 14 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1074- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Рідке біопаливо (біокомпоненти) та 

біогаз, що враховуються для дотримання 

нормативно визначеної обов'язкової частки у 

обсягах продажу палива моторного на 

митній території України, мають відповідати 

критеріям сталості.". 

 

-1075- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Рідке біопаливо (біокомпоненти), що 

враховується для дотримання нормативно 

визначеної обов'язкової його частки у обсягах 

продажу бензинів, дизельного палива та 

біопалива на митній території України з 1 

липня 2022 року має відповідати критеріям 

сталості. 

 

-1076- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Відхилено 

У підпункті 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці чотирнадцятому 

цифри «2022» замінити цифрами «2023»; 

 

488 Технічні характеристики рідкого 

біопалива (біокомпонентів), палива 

моторного та палива моторного 

альтернативного мають відповідати вимогам 

технічних регламентів, гармонізованих 

європейських стандартів та іншим 

нормативно-правовим актам. 

-1077- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено Технічні характеристики рідкого 

біопалива (біокомпонентів), палива 

моторного та палива моторного 

альтернативного мають відповідати 

вимогам технічних регламентів, 

гармонізованих європейських стандартів та 

інших нормативно-правових актів. 

Частину чотирнадцяту статті 8 

Законопроекту після слів «нормативно-

правовим актами» доповнити словами «, а 

також рекомендаціям автовиробників.» 

 

-1078- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Абзац 15 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1079- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "вимогам технічних 

регламентів" доповнити словом ", норм та" 
 

-1080- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Технічні характеристики моторного 

палива мають відповідати вимогам технічних 

регламентів, гармонізованих європейських 

стандартів, інших нормативних документів 

та нормативно-правових актів.". 

 

-1081- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Технічні характеристики рідкого 

біопалива (біокомпонентів), палива 

моторного сумішевого та палива моторного 

альтернативного мають відповідати вимогам 

технічних регламентів, гармонізованих 

європейських стандартів та іншим 

нормативно-правовим актам. 

 

489 Технічні вимоги зі скорочення обсягів 

викидів парникових газів до виробництва і 

використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, 

визначаються відповідно до національного 

стандарту»; 

-1082- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено Технічні вимоги щодо скорочення 

обсягів викидів парникових газів до 

виробництва і використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі, визначаються 

відповідно до національного стандарту»; 

після слів "відповідно до національного 

стандарту" доповнити словами "та 

європейським нормам і стандартам" 

 

-1083- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 16 підпункту 6 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1084- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено 

Останній абзац підпункту «г» підпункту 6 

пункту 1 викласти в такій редакції:  
«Технічні вимоги зі скорочення обсягів 

викидів парникових газів до виробництва і 

використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, 

визначаються відповідно до міжнародних 

угод, законодавства, національного стандарту 

та інших нормативно-правових актів.»; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-1085- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1086- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 6 пункту 1 розділу І 

законопроекту абзац шістнадцятий викласти в 

такій редакції: «Технічні вимоги зі 

скорочення обсягів викидів парникових газів 

до виробництва і використання рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання у 

транспортному секторі, визначаються 

відповідно до національного стандарту»; 

 

-1087- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено 

10) Технічні вимоги зі скорочення обсягів 

викидів парникових газів до виробництва і 

використання рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, 

визначаються відповідно до міжнародних 

угод, законодавства, національного стандарту 

та інших нормативно-правових актів. 

 

490  -1088- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Доповнити підпункт г) пункту 6) часини 1 

розділу І абзацами такого змісту: 
"Суб'єкти господарської діяльності, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного, надають 

кінцевим споживачам палива моторного 

можливість вільно обирати в місцях 

оптової або роздрібної торгівлі пальним 

між марками палива моторного з 

додаванням біокомпонентів та без такого.  
Суб'єкти господарської діяльності, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного, зобов’язані 

надати споживачу в наочній і доступній 

формі достовірну інформацію про паливо 

моторне в обсязі, достатньому для чіткого 

усвідомлення властивостей продукції, 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

вмісту в ній біокомпонентів, її якість і 

безпеку, правила користування і 

збереження, і він міг на основі цієї 

інформації зробити компетентний вибір.  
Позначення марок палива повинне бути 

розміщено у місцях, доступних для 

кінцевих споживачів палива моторного (на 

паливо-розподільчому обладнанні), а 

також відображено в розрахункових 

документах.". 
491 7) розділ ІІ доповнити статтями 8-1 та 8-2 

такого змісту: 
-1089- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 7) розділ ІІ доповнити статтями 83 та 84 

такого змісту: 
Абзац 1 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1090- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"7) розділ ІІ доповнити статтею 8-1 такого 

змісту:" 

 

-1091- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 7 пункту 1 розділу І 

законопроекту слова «в галузі транспорту» 

замінити словами «у транспортному секторі», 

у всіх випадках. 

 

492 «Стаття 8-1. Дотримання суб’єктами 

господарювання критеріїв сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту 

-1092- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено «Стаття 83. Дотримання суб’єктами 

господарювання критеріїв сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі 

Абзац 2 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1093- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити 
 

-1094- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

493 Рідке біопаливо (біокомпоненти) та біогаз, 

призначений для використання в галузі 

транспорту, незалежно від того, де була 

вирощена сировина для їх виробництва, 

-1095- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Рідке біопаливо (біокомпоненти) та 

біогаз, призначені для використання у 

транспортному секторі, незалежно від місця 

вирощування сировини для їх виробництва 

Абзац 3 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1096- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

мають відповідати критеріям сталості, що 

передбачені цим Законом.  
слова "незалежно від того, де була 

вирощена сировина" замінити словами 

"незалежно від походження сировини" 

 мають відповідати критеріям сталості, 

передбаченим цим Законом.  

-1097- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

494 Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

господарську діяльність у сфері виробництва 

та реалізації рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, зобов’язані 

підтвердити відповідність зазначених видів 

біопалива критеріям сталості. 

-1098- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність у сфері 

виробництва та реалізації рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначених 

для використання у транспортному секторі, 

зобов’язані підтвердити відповідність 

зазначених видів біопалива критеріям 

сталості. 

Абзац 4 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1099- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити 
 

-1100- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

495 Порядок підтвердження відповідності 

критеріям сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів), та біогазу, призначеного 

для використання в галузі транспорту (далі – 

Порядок відповідності), затверджується 

Кабінетом Міністрів України з урахуванням 

зобов’язань України відповідно до Договору 

про заснування Енергетичного 

Співтовариства та Угоди про асоціацію між 

Україною, з однієї сторони, та Європейським 

Союзом, Європейським співтовариством з 

атомної енергії і їхніми державами-членами, з 

іншої сторони. 

-1101- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Порядок підтвердження відповідності 

критеріям сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначених 

для використання у транспортному секторі 

(далі – Порядок відповідності), 

затверджується Кабінетом Міністрів 

України з урахуванням зобов’язань України 

відповідно до Договору про заснування 

Енергетичного Співтовариства та Угоди про 

асоціацію між Україною, з однієї сторони, та 

Європейським Союзом, Європейським 

співтовариством з атомної енергії і їхніми 

державами-членами, з іншої сторони. 

Абзац 5 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1102- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити 
 

-1103- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

496 У Порядку відповідності визначаються 

вимоги до суб'єктів господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність у галузі 

виробництва та реалізації біопалива щодо 

змісту та обсягу інформації, що підтверджує 

факт відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу критеріям 

сталості, вимог до інформації та 

підтверджуючі документи для проведення 

незалежного аудиту з метою оцінки частоти та 

методології вибірки та надійності даних. 

-1104- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено У Порядку відповідності визначаються 

вимоги до суб'єктів господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність у 

галузі виробництва та реалізації біопалива 

щодо змісту та обсягу інформації, що 

підтверджує факт відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу 

критеріям сталості, вимоги до інформації та 

підтверджуючі документи для проведення 

незалежного аудиту з метою оцінки частоти 

та методології вибірки та надійності даних. 

Абзац 6 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1105- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "критеріям сталості" доповнити 

словами ", нормам та стандартам" 
 

-1106- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

497 -1107- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Інформація про відповідність рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості за попередній календарний рік 

подається на розгляд незалежному аудитору 

до 1 лютого року, наступного за звітним 

календарним роком. Інформація містить 

відомості про заходи, вжиті для захисту 

ґрунту, води та повітря, відновлення 

деградованих земель, уникнення надмірного 

споживання води в дефіцитних районах. 

# 
Абзац сьомий підпункту 7 пункту 1 розділу 

І викласти в такій редакції:  
"Інформація про відповідність рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості подається на розгляд незалежному 

аудитору у строки, передбачені добровільною 

схемою сертифікації відповідно до якої 

отримується сертифікат відповідності 

біопалива критеріям сталості. Інформація 

містить відомості про заходи, вжиті для 

захисту ґрунту, води та повітря, відновлення 

деградованих земель, уникнення надмірного 

споживання води в дефіцитних районах." 

та інші члени Комітету Інформація про відповідність рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості подається на розгляд незалежному 

аудитору у строки, передбачені 

добровільною схемою сертифікації, 

відповідно до якої отримується сертифікат 

відповідності біопалива критеріям сталості. 

Інформація має містити відомості про 

заходи, вжиті для захисту ґрунту, води та 

повітря, відновлення деградованих земель, 

уникнення надмірного споживання води в 

дефіцитних районах. 

-1108- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 7 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1109- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "критеріям сталості" доповнити 

словами ", нормам та стандартам" 
 

-1110- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

498 Розгляд поданої суб’єктом 

господарювання звітної інформації 

незалежним аудитором здійснюється шляхом 

проведення аудиту, за результатами якого 

надається сертифікат відповідності критеріям 

сталості. Незалежний аудит здійснюється 

відповідно до правил застосування 

добровільної схеми сертифікації та 

рекомендацій Європейської Комісії щодо 

застосування добровільних схем. 

-1111- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Розгляд поданої суб’єктом 

господарювання звітної інформації 

незалежним аудитором здійснюється 

шляхом проведення аудиту, за результатами 

якого надається сертифікат відповідності 

критеріям сталості. Незалежний аудит 

проводиться відповідно до правил 

застосування добровільної схеми 

сертифікації та рекомендацій Європейської 

Комісії щодо застосування добровільних 

схем. 

Абзац 8 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1112- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "критеріям сталості" доповнити 

словами ", нормам та стандартам" 
 

-1113- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

499 Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

господарську діяльність у сфері виробництва 

та реалізації рідкого біопалива 

(біокомпонентів), призначеного для 

використання в галузі транспорту, починаючи 

з 1 липня 2022 року зобов’язані надавати 

-1114- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють господарську діяльність у сфері 

виробництва та реалізації рідкого біопалива 

(біокомпонентів), призначеного для 

використання у транспортному секторі, 

починаючи з 1 липня 2024 року зобов’язані 

# 
У підпункті 7 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці дев’ятому цифри 

«2022» замінити цифрами «2024». 
... 

та інші члени Комітету 



295 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

сертифікат відповідності рідкого біопалива 

(біокомпонентів) критеріям сталості на кожну 

партію такого палива. 

Абзац сімнадцятий підпункту 7 пункту 1 

розділу І викласти в такій редакції: "Сировина 

для виробництва рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначених для 

використання у транспортному секторі, не 

може збиратися або вирощуватися на 

земельних ділянках, які належать до 

земельних ділянок з високими вуглецевими 

запасами або, що станом на 1 січня 2008 року 

належали, а на день набрання чинності цим 

Законом не належать до:" 
... 
Абзац двадцять перший підпункту 7 

пункту 1 розділу І виключити. 

надавати сертифікат відповідності рідкого 

біопалива (біокомпонентів) критеріям 

сталості на кожну партію такого палива. 

-1115- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "липня" замінити на слово 

"січня", а 
після слів "критеріям сталості" доповнити 

словами ", нормам та стандартам" 

 

-1116- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 9 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1117- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1118- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Відхилено 

У підпункті 7 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці дев’ятому цифри 

«2022» замінити цифрами «2023». 

 

500 Стаття 8-2. Критерії сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту 

-1119- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Стаття 84. Критерії сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі 
Абзац 10 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1120- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити 
 

-1121- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Слова та цифри "Стаття 8-2" замінити на 

слова та цифри "Стаття 8-1".  
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501 Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту, не може отримуватися на 

земельних ділянках, що мають підвищене 

значення для біологічного різноманіття, до 

яких належать земельні ділянки, що 

починаючи з 1 січня 2008 року належали до 

однієї з категорій (незалежно від того, до якої 

категорії вони належать зараз):  

-1122- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі, не може збиратися 

або вирощуватися на земельних ділянках, 

що мають підвищене значення для 

біологічного різноманіття, до яких належать 

земельні ділянки, що починаючи з 1 січня 

2008 року належали до однієї з категорій 

(незалежно від того, до якої категорії вони 

належать зараз):  

слова "мають підвищене значення для" 

замінити словами "є частиною" 
 

-1123- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"До критеріїв сталості рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного 

для використання в галузі транспорту, 

відносяться:  
скорочення викидів парникових газів, 

пов’язане із використанням рідкого 

біопалива та біогазу;  
обмеження використання для 

виробництва рідкого біопалива та біогазу 

сировини, що походить із земель з 

підвищеним значенням для біологічної 

різноманітності, із високими запасами 

вуглецю або були торфовищами станом на 

початок 2008 року або пізніше." 

 

502 природних лісів, пралісів або квазіпралісів; -1124- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено природних лісів, пралісів або 

квазіпралісів; 
після слова "природних" доповнити 

словами "та неприродних" 
 

-1125- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

503 земель природно-заповідного фонду; -1126- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено земель природно-заповідного фонду; 

Абзац тринадцятий підпункту 7 пункту 1 

викласти в такій редакції:  
«земель природно-заповідного фонду та 

іншого природоохоронного призначення;»; 

 

-1127- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

504  -1128- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

доповнити словом "пасовищах;"  

505  -1129- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

доповнити словом "лісосмуг"  

506  -1130- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  
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доповнити словом "водойм"  

507 природних луків, що зберігатимуть 

біологічне різноманіття за відсутності 

втручання людини, а природний склад видів 

та екологічні характеристики і процеси в них 

не порушені; 

-1131- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено природних луків, що зберігатимуть 

біологічне різноманіття за відсутності 

втручання людини, а природний склад видів 

та екологічні характеристики і процеси в 

них не порушені; 

слова "що зберігатимуть біологічне 

різноманіття за відсутності втручання 

людини, а природний склад видів та 

екологічні характеристики і процеси в них 

не порушені" виключити 

 

-1132- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 14 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1133- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

508 неприродних луків, що втратять біологічне 

різноманіття за відсутності втручання 

людини, і які є багатими на види, крім 

випадків, якщо збір сировини є необхідним 

для збереження статусу луків. 

-1134- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено неприродних луків, що втратять 

біологічне різноманіття за відсутності 

втручання людини і які є багатими на види, 

крім випадків, якщо збір сировини є 

необхідним для збереження статусу луків. 

слово "що втратять біологічне 

різноманіття за відсутності втручання 

людини, і які є багатими на види, крім 

випадків, якщо збір сировини є необхідним 

для збереження статусу луків." виключити 

 

-1135- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 15 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1136- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

509 Порядок визначення характеристик 

земельних ділянок, що мають ознаки 

природних та неприродних луків, а також 

обґрунтування, що збір сировини є 

необхідним для збереження статусу луків або 

не впливає на природоохоронні функції 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, який забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки. 

-1137- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено Порядок визначення характеристик 

земельних ділянок, що мають ознаки 

природних та неприродних луків, а також 

обґрунтування, що збір сировини є 

необхідним для збереження статусу луків 

або не впливає на природоохоронні функції 

об’єктів природно-заповідного фонду, 

затверджуються центральним органом 

виконавчої влади, що забезпечує 

формування і реалізує державну політику у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища та екологічної безпеки. 

виключити   

-1138- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 16 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1139- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Вимоги до критеріїв сталості рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту, в тому числі, кількісні 
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показники скорочення викидів 

парникових газів та вимоги до ділянок, на 

яких не може отримуватися сировина для 

виробництва рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, визначаються 

у Порядку відповідності. Порядок 

відповідності також має передбачати 

використання методу балансу мас при 

визначенні відповідності палива критеріям 

сталості та використання методу 

розрахунку викидів парникових газів 

протягом життєвого циклу, містити 

перелік сировини, яка має подвійне 

значення при обрахунку внеску рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту." 
510  -1140- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено  

Пункт 7 частини 1 розділу І доповнити 

абзацами такого змісту: 
"Рідке біопаливо (біокомпоненти) та 

біогаз, призначені для використання в 

галузі транспорту, що виробляються з 

відходів та залишків, крім 

сільськогосподарських, аквакультурних, 

рибних та лісових залишків, повинні 

відповідати лише критеріям сталості, в 

частині скорочення викидів парникових 

газів. Залишком не може вважатись 

кінцевий продукт, на який безпосередньо 

спрямований процес виробництва. 

Продукт, створення якого є основною 

метою виробничого процесу, або є 

результатом навмисно зміненого 

виробничого процесу не вважається 

залишком. 
Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють виробництво, оптовий та/або 

роздрібний продаж рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного 

для використання в галузі транспорту, 
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мають підтверджувати дотримання 

критеріїв сталості під час отримання 

сировини, виробництва, змішування і 

перевезення рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного 

для використання в галузі транспорту, 

шляхом отримання сертифікату 

відповідності.  
Для цілей статті 8-1 цього Закону 

враховуються наступні парникові гази: 

двоокис вуглецю (СО2), метан (CH4), закис 

азоту (N2O), викиди яких здійснюються під 

час використання біопалив у галузі 

транспорту." 
511 Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту, не може отримуватися на 

земельних ділянках з високими вуглецевими 

запасами, що станом на 1 січня 2008 року 

належали, а на дату набрання чинності цим 

Законом не належать, до 

-1141- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі, не може збиратися 

або вирощуватися на земельних ділянках, 

які належать до земельних ділянок з 

високими вуглецевими запасами або, що 

станом на 1 січня 2008 року належали, а на 

день набрання чинності цим Законом не 

належать до: 

Абзац 17 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1142- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити, а слова " а на 

дату набрання чинності цим Законом не 

належать, до" замінити "незалежно від 

належності на дату набрання чинності цим 

Законом," 

 

-1143- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

512 земельних ділянок, що покриті або 

насичені водою постійно чи протягом значної 

частини року; 

-1144- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено земельних ділянок, що покриті або 

насичені водою постійно чи протягом 

значної частини року; 
після слів "що покриті, доповнити словами 

"або були покриті,", а після слів "значної 

частини" замінити словом "буль-якої пори" 

 

-1145- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 18 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1146- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

513 -1147- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

суцільних лісових ділянок, площею 

більше, ніж один гектар, що вкриті деревною 

рослинністю висотою більше п’яти метрів та 

покривом більше 30% або деревною 

рослинністю, що може досягати вказаних 

меж; 

слово "суцільних" виключити, а 

слово"один" замінити цифрами "0,5", а слово 

"п'яти" замінити словом "двох" 

 суцільних лісових ділянок, площею 

понад один гектар, що вкриті деревною 

рослинністю висотою більше п’яти метрів та 

покривом більше 30 відсотків або деревною 

рослинністю, що може досягати зазначених 

меж; 

-1148- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 19 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1149- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

514 лісових ділянок, площею більше, ніж один 

гектар, що вкриті деревною рослинністю 

висотою більше п’яти метрів та покривом від 

10% до 30% або деревною рослинністю, що 

може досягати вказаних меж. 

-1150- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено лісових ділянок, площею понад один 

гектар, що вкриті деревною рослинністю 

висотою більше п’яти метрів та покривом 

від 10 відсотків до 30 відсотків або деревною 

рослинністю, що може досягати зазначених 

меж. 

слово " один" замінити цифрами "0,5", а 

слово "п'яти" замінити словом "двох" 
 

-1151- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 20 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1152- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

515 Використання передбачених цією статтею 

земельних ділянок для отримання сировини 

для виробництва рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу, призначеного для 

використання в галузі транспорту, 

дозволяється, якщо на дату отримання 

сировини такі земельні ділянки, як і станом на 

1 січня 2008 року, належали до земельних 

ділянках з високими вуглецевими запасами. 

-1153- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Враховано  

виключити  

-1154- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Враховано 

Абзац 21 підпункту 7 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1155- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Враховано 

Виключити;  

516 Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначеного для використання в галузі 

транспорту, не може отримуватися на 

земельних ділянках, що на 1 січень 2008 року 

належали до торфовищ»;  

-1156- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено Сировина для виробництва рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу, 

призначених для використання у 

транспортному секторі, не може 

отримуватися на земельних ділянках, що на 

1 січня 2008 року належали до торфовищ»;  

слова "призначеного для використання в 

галузі транспорту" виключити 
 

-1157- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

517  -1158- Н.д. Івченко В. Є. (р.к. №185) Відхилено  

Пункт 1 доповнити підпунктом 7-1 такого 

змісту:  
«7-1) у статті 9:  
абзац перший викласти в такій редакції:  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

 «Кабінет Міністрів України, щорічно, на 

основі Звіту центрального органу виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у 

сфері ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, розробляє та 

подає до першого вересня поточного року 

проекти законодавчих змін щодо досягнення 

цілей частки відновлюваної енергії в 

кінцевому споживанні енергії в 

транспортному секторі, зокрема:"; 
доповнити статтю новими абзацами такого 

змісту:  
«У разі, якщо законодавством 

встановлюються обмеження на отримання 

пільг, режимів сприянню виробництва чи 

державної допомоги за ознакою підакцизності 

чи виробництва спирту етилового, то такі 

обмеження не поширюються на виробників 

альтернативних видів палива. У разі закупівлі 

органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, державними і 

комунальними підприємствами, установами, 

організаціями транспортних засобів, в 

технічних вимогах до таких засобів необхідно 

вимагати їх адаптованність до використання 

альтернативних видів палива. У разі, якщо 

технічна необхідність вимагає зворотнього, 

має вказуватись вмотивоване пояснення, чому 

саме встановлені обмеження на використання 

альтернативних видів палива.». 
-1159- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Частину 1 доповнити пунктом 8) такого 

змісту: 
"8) у статті 9 абзац перший викласти у 

такій редакції: 
"Кабінет Міністрів України, щорічно, на 

основі Звіту центрального органу 

виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері ефективного 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

використання паливно-енергетичних 

ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, розробляє та 

подає до 1го вересня проекти законодавчих 

та нормативних змін щодо досягнення 

цілей частки відновлюваної енергії в 

кінцевому споживанні енергії в 

транспортному секторі, зокрема:"". 
У зв'язку з цим пункти 8) - 9) вважати 

пунктами 9) - 10) відповідно. 
518 8) частину першу статті 13 доповнити 

абзацами такого змісту:  
-1160- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 8) частину першу статті 13 доповнити 

абзацами сьомим – десятим такого змісту:  
Абзац 1 підпункту 8 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

519  -1161- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

у пункті другому частини першої після слів 

"що не відповідають стандартам " доповнити 

словом "нормам". 

 

520  -1162- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

у абзаці третьому частини першої після 

слів "видів палива як альтернативних" 

доповнити словами ", які не відповідають 

вимогам законодавства про альтернативні 

види палива;" 

 

521  -1163- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

доповнити абзацом четвертим в такій 

редакції: 
"порушення екологічних норм та вимог" 

 

522 «недотримання вимог щодо відпуску з 

місць роздрібної торгівлі пальним на митній 

території України усіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів), відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону; 

-1164- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено «недотримання вимог щодо відпуску з 

місць роздрібної торгівлі пальним на митній 

території України всіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону; 

У абзаці сьомому частини першої статті 13 

Законопроекту слова «усіх обсягів» та 

«обов'язкової» виключити. 

 

-1165- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 2 підпункту 8 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1166- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції:  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

"недотримання суб'єктами 

господарювання, що здійснюють оптовий 

та/або роздрібний продаж палива 

моторного кінцевим споживачам палива 

моторного на митній території України, 

вимог щодо вмісту обов'язкової частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та біогазу 

у загальному квартальному обсязі 

реалізованих ними кінцевим споживачам 

палива моторного на митній території 

України палив моторних, відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону;". 
-1167- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

недотримання вимог щодо відпуску з місць 

роздрібної торгівлі пальним моторним 

сумішевим на митній території України усіх 

бензинів, дизельного палива та біопалива з 

вмістом нормативно визначеної частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів), 

відповідно до частини другої статті 1 цього 

Закону; 

 

523 недотримання вимог щодо відпуску з місць 

виробництва та/або з місць оптової торгівлі 

пальним на митній території України усіх 

обсягів бензинів автомобільних з вмістом 

нормативно визначеної обов'язкової частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів), 

відповідно до частини другої статті 1 цього 

Закону;  

-1168- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано недотримання вимог щодо відпуску з 

місць оптової торгівлі пальним на митній 

території України всіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону;  

# 
У абзаці третьому підпункту 8 пункту 1 

Розділу І слова "з місць виробництва та/або" 

виключити 
... 
У абзаці шостому підпункту 9 пункту 1 

Розділу І слова "з місць виробництва та/або" 

виключити 

та інші члени Комітету 

-1169- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено 

У абзаці восьмому частини першої статті 

13 Законопроекту слова «усіх обсягів» та 

«обов'язкової» виключити. 

 

-1170- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 3 підпункту 8 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1171- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Виключити;  

-1172- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

недотримання вимог щодо відпуску з місць 

виробництва та/або з місць оптової торгівлі 

пальним моторним сумішевим на митній 

території України усіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів), відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону; 

 

524 несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

пальним бензинів автомобільних у термін, що 

не перевищує семи днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону; 

-1173- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено несвоєчасне подання інформації про 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території 

України з місць виробництва та оптової 

торгівлі пальним бензинів автомобільних у 

строк, що не перевищує семи днів від дати, 

визначеної частиною другою статті 71 цього 

Закону; 

Абзац 4 підпункту 8 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1174- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "семи" замінити словом "п'яти"  

-1175- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"неподання або несвоєчасне подання 

суб'єктами господарювання, що 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного кінцевим 

споживачам палива моторного, 

квартального звіту щодо частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу;". 

 

-1176- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

пальним моторним сумішевим бензинів, 

дизельного палива та біопалива у термін, що 

не перевищує семи днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону; 

 

525 несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

-1177- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено несвоєчасне подання інформації про 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території 

України з місць виробництва та оптової 

Абзац 5 підпункту 8 пункту 1 розділу I 

виключити. 
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комітетом в остаточній редакції 

пальним бензинів автомобільних у термін, що 

перевищує сім днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону або 

неподання такої інформації.»; 

-1178- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено торгівлі пальним бензинів автомобільних у 

строк, що перевищує сім днів від дати, 

визначеної частиною другою статті 71 цього 

Закону, або неподання такої інформації»; 

слово "сім" замінити словом "п'ять"  

-1179- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"неподання або несвоєчасне подання 

суб'єктами господарювання, що 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного кінцевим 

споживачам палива моторного, річного 

звіту відповідності." 

 

-1180- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

пальним моторним сумішевим бензинів, 

дизельного палива та біопалива у термін, що 

перевищує сім днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону або 

неподання такої інформації. 

 

526  -1181- Н.д. Богданець А. В. (р.к. №364) Відхилено  

Стаття 9. Організаційно-економічні заходи 

щодо стимулювання виробництва (видобутку) 

та споживання альтернативних видів палива 
 11) Кабінет Міністрів України, щорічно, 

на основі Звіту центрального органу 

виконавчої влади, який реалізує державну 

політику у сфері ефективного використання 

паливно-енергетичних ресурсів, 

енергозбереження, відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива, 

розробляє та подає до 1го вересня проекти 

законодавчих та нормативних змін щодо 

досягнення цілей частки відновлюваної 

енергії в кінцевому споживанні енергії в 

транспортному секторі, зокрема:  
 визначення джерел і напрямів 

фіансування заходів у сфері альтернативних 

видів палива; 
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 застосування у сфері альтернативних 

видів палива економічних важелів і стимулів, 

передбачених законодавством України для 

підприємств, установ, організацій і громадян, 

діяльність яких пов'язана з розробками і 

впровадженням маловідхідних 

ресурсозберігаючих та екологічно безпечних 

технологій у процесі використання 

нетрадиційних та поновлюваних джерел і 

видів енергії, у тому числі викидів та скидів 

забруднюючих речовин у навколишнє 

природне середовище в процесі виробництва 

альтернативних видів палива;  
 надання юридичним і фізичним особам 

субсидій, дотацій, податкових, кредитних та 

інших пільг, встановлених відповідними 

законами України для стимулювання 

розробок і впровадження нових технологій, 

обладнання, матеріалів у процесі виробництва 

(видобутку) альтернативних видів палива;  
 стимулювання підприємств - 

виготовлювачів машин, механізмів, приладів, 

енергетичних установок, інших технічних 

засобів та пристроїв до них, що працюють на 

альтернативних видах палива, а також 

підприємств, установ, організацій і громадян, 

які переобладнують технічні засоби, що 

працюють на традиційних видах палива, для 

споживання альтернативних видів палива; 
 стимулювання інвестиційної діяльності і 

запровадження новітніх технологій у сфері 

альтернативних видів палива шляхом 

створення пільгового режиму інвестиційної та 

іншої господарської діяльності іноземним 

інвесторам;  
 надання відповідно до закону спеціальних 

державних гарантій захисту іноземних 

інвестицій, спрямованих на розвиток сфери 

альтернативних видів палива; 
створення спеціального інформаційного 

фонду з метою накопичення, систематизації 

та поширення інформації про наявність в 
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комітетом в остаточній редакції 

Україні нетрадиційних джерел та видів 

енергетичної сировини.  
 12) У разі, якщо законодавством 

встановлюються якісь обмеження на 

отримання пільг, режимів сприянню 

виробництва чи державної допомоги за 

ознакою підакцизності чи виробництва 

спирту етилового, то такі обмеження не 

поширюються на виробників альтернативних 

видів палива.  
 13) У разі закупівлі державними та 

комунальними органами та підприємствами 

транспортних засобів, в технічних вимогах до 

таких засобів необхідно вимагати їх 

адаптованність до використання 

альтернативних видів палива. У разі, якщо 

технічна необхідність вимагає зворотнього, 

має вказуватись вмотивоване пояснення, чому 

саме встановлені обмеження на використання 

альтернативних видів палива.  
527 9) статтю 14 доповнити новими частинами 

такого змісту: 
-1182- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 9) статтю 14 викласти в такій редакції: 
 

Абзац 1 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1183- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Виключити зміни до статті 14  

528 «Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють роздрібну торгівлю пальним, 

несуть відповідальність за такі 

правопорушення: 

-1184- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено «Стаття 14. Відповідальність за 

порушення законодавства про 

альтернативні види палива 
Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють роздрібну торгівлю пальним, 

несуть відповідальність за такі 

правопорушення: 

Абзац 2 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1185- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного кінцевим 

споживачам палива моторного, несуть 

відповідальність за такі правопорушення:". 

 

529 -1186- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено 
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комітетом в остаточній редакції 

за недотримання вимог щодо відпуску з 

місць роздрібної торгівлі пальним на митній 

території України усіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) в усіх обсягах 

відпуску бензинів автомобільних на митній 

території України, відповідно до частини 

другої статті 1 цього Закону,– 

У абзаці другому частини третьої статті 14 

Законопроекту слова «усіх обсягів» та 

«обов'язкової» виключити 

 недотримання вимог щодо відпуску з 

місць роздрібної торгівлі пальним на митній 

території України всіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) у всіх обсягах 

відпуску бензинів автомобільних на митній 

території України відповідно до частини 

другої статті 1 цього Закону – 

-1187- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 3 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1188- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "на митній території України" 

виключити 
 

-1189- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

530 тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб за кожні 1000 літрів 

одержаної для реалізації партії бензинів 

автомобільних. 

-1190- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено тягне за собою накладення штрафу в 

розмірі семи розмірів прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб за кожні 

1000 літрів одержаної для реалізації партії 

бензинів автомобільних. 

У абзаці третьому частини третьої статті 14 

Законопроекту слово «семи» замінити на 

«двадцяти». 

 

-1191- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "семи" замінити словами 

"тридцяти" 
 

-1192- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 4 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1193- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

531  -1194- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 14 доповнити другою частиною в 

такій редакції: 
"Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють роздрібну торгівлю пальним, 

несуть відповідальність за такі 

правопорушення:" 

 

532  -1195- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 14 доповнити абзацом другим 

частини другої в такій редакції: 
"за реалізацію в місці роздрібної торгівлі 

пального, яке не відповідає затвердженим 

 



309 
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вимогам технічних регламентів, нормам, 

стандартам, - " 
533  -1196- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено  

статтю 14 доповнити абзацом третім 

частини другої в такій редакції: 
"тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі десяти розмірів прожиткових 

мінімумів." 

 

534 Суб’єкти господарювання, які здійснюють 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або здійснюють оптову торгівлю 

пальним, несуть відповідальність за такі 

правопорушення: 

-1197- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Суб’єкти господарювання, які 

здійснюють діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснюють оптову 

торгівлю пальним, несуть відповідальність 

за такі правопорушення: 

Абзац 5 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1198- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "здійснюють оптову" доповнити 

словами "чи роздрібну" 
 

-1199- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

535 1) за недотримання вимог щодо відпуску з 

місць виробництва та/або з місць оптової 

торгівлі пальним на митній території України 

усіх обсягів бензинів автомобільних з вмістом 

нормативно визначеної обов'язкової частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів), 

відповідно до частини другої статті 1 цього 

Закону,– 

-1200- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено 1) недотримання вимог щодо відпуску з 

місць оптової торгівлі пальним на митній 

території України всіх обсягів бензинів 

автомобільних з вмістом нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) відповідно до 

частини другої статті 1 цього Закону – 

У абзаці першому пункту першого частини 

четвертої статті 14 Законопроекту слова «усіх 

обсягів» та «обов'язкової» виключити. 

 

-1201- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 6 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1202- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слова "оптової" доповнити словами 

"чи роздрібної" , а слова "на митній території 

України" виключити, 

 

-1203- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"недотримання вимоги щодо вмісту 

обов'язкової частки рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу у загальному 

квартальному обсязі реалізованих на 

митній території України палив моторних, 

відповідно до вимог частини другої статті 1 

цього Закону, - у розмірі сорока 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб за кожні 1000 кг недоданого, відповідно 

до обов'язкової частки, біопалива 

(біокомпонентів) в квартальному обсязі 

реалізованих на митній території України 

палив моторних;". 
536 тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі семи розмірів прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб за кожні 1000 літрів 

відпущеної партії бензинів автомобільних; 

-1204- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено тягне за собою накладення штрафу в 

розмірі шести розмірів прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб за кожні 

1000 літрів відпущеної партії бензинів 

автомобільних; 

У абзаці другому пункту першого частини 

четвертої статті 14 Законопроекту слово 

«семи» замінити словом «двадцяти». 

 

-1205- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово"семи" замінити словами "тридцяти"  

-1206- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 7 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1207- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1208- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 9 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці сьомому слово «семи» 

замінити словом «шести». 

 

537 2) за несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

пальним бензинів автомобільних у термін, що 

не перевищує семи днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону,– 

-1209- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 2) несвоєчасне подання інформації про 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території 

України з місць виробництва та оптової 

торгівлі пальним бензинів автомобільних у 

строк, що не перевищує семи днів від дати, 

визначеної частиною другою статті 71 цього 

Закону,– 

Абзац 8 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1210- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

 слова "на митній території України" 

виключити, після слова "оптової" доповнити 

словами "чи роздрібної" , слово "семи" 

замінити словом "п'яти" 

 

-1211- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"несвоєчасне подання адміністратору 

обліку квартального звіту щодо частки 

рідкого біопалива (біокомпонентів) та 

біогазу - у розмірі двох прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб за кожні 

 



311 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

1000 кг реалізованого ними на митній 

території України пального;". 
538 тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі ста розмірів прожиткових мінімумів 

для працездатних осіб; 

-1212- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено тягне за собою накладення штрафу в 

розмірі сімдесяти п'яти розмірів 

прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб; 

У абзаці другому пункту другого часини 

четвертої статті 14 Законопроекту слово «ста» 

замінити словом «двохсот». 

 

-1213- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 9 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1214- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "ста" замінити словом "двісті"  

-1215- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1216- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 9 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці дев’ятому слово «ста» 

замінити словами «сімдесяти п’яти». 

 

539 за несвоєчасне подання інформації щодо 

вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території України 

з місць виробництва та оптової торгівлі 

пальним бензинів автомобільних у термін, що 

перевищує сім днів від дати визначеної у 

частині другій статті 7-1 цього Закону або 

неподання такої інформації,– 

-1217- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено несвоєчасне подання інформації про 

вміст рідкого біопалива (біокомпонентів) у 

обсягах відпуску на митній території 

України з місць виробництва та оптової 

торгівлі пальним бензинів автомобільних у 

строк, що перевищує сім днів від дати, 

визначеної частиною другою статті 71 цього 

Закону, або неподання такої інформації – 

Абзац 10 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1218- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

 слова "на митній території України" 

виключити, після слова "оптової" доповнити 

словами "чи роздрібної", а слово "сім" 

замінити словом "п'ять" 

 

-1219- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Доповнити та викласти у такій редакції: 
"неподання адміністратору обліку 

квартального звіту щодо частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу у 

тримісячний термін з дня завершення 

попереднього звітного періоду - у розмірі, 

що дорівнює штрафу при відсутності 

біопалива в реалізованому цим суб’єктом 

на митній території України моторного 

палива; 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

 несвоєчасне подання адміністратору 

обліку річного звіту відповідності - у 

розмірі двох прожиткових мінімумів для 

працездатних осіб за кожні 1000 кг 

реалізованого ними на митній території 

України палива моторного;  
неподання адміністратору обліку 

річного звіту відповідності у 

шестимісячний строк з дня завершення 

попереднього звітного періоду - у розмірі, 

що дорівнює штрафу при відсутності 

біопалива в реалізованому цим суб’єктом 

на митній території України моторного 

палива;  
подання завідомо недостовірних даних 

адміністратору обліку у квартальному звіті 

щодо частки рідкого біопалива 

(біокомпонентів) та біогазу та/або річному 

звіті відповідності: 
 у разі внесення змін до відповідного 

звіту протягом десяти днів з моменту 

виявлення порушення - у розмірі двох 

прожиткових мінімумів для працездатних 

осіб за кожні 1000 кг реалізованого ними на 

митній території України пального; 
у разі невнесення змін до відповідного 

звіту протягом десяти днів з моменту 

виявлення порушення - у розмірі, що 

дорівнює штрафу при відсутності 

біопалива в реалізованому цим суб’єктом 

на митній території України моторного 

палива.". 
540 тягне за собою накладення штрафу у 

розмірі ста п’ятдесяти розмірів прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. 

-1220- Н.д. Дирдін М. Є. (р.к. №333) Відхилено тягне за собою накладення штрафу в 

розмірі ста десяти розмірів прожиткових 

мінімумів для працездатних осіб. 
У абзаці четвертому пункту другого 

часини четвертої статті 14 Законопроекту 

слова «ста п’ятдесяти» замінити 

словами«двохсот п’ятдесяти». 

 

-1221- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 11 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

-1222- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слова "ста п’ятдесяти" замінити словами 

"двісті п’ятдесяти" 
 

-1223- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

-1224- Н.д. Семінський О. В. (р.к. №406) Враховано 

У підпункті 9 пункту 1 розділу І 

законопроекту в абзаці одинадцятому слова 

«ста п’ятдесяти» замінити словами «ста 

десяти». 

 

541 Справи про правопорушення, передбачене 

частиною першою та пунктом першим 

частини другої цієї статті, розглядаються 

центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, а 

справи про порушення, передбачене пунктом 

другим частини другої цієї статті – 

центральним органом виконавчої влади, який 

реалізує державну політику у сферах 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. За результатами 

розгляду виноситься постанова. 

-1225- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Справи про правопорушення, 

передбачені частиною першою та пунктом 1 

частини другої цієї статті, розглядаються 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, а 

справи про порушення, передбачене 

пунктом 2 частини другої цієї статті, – 

центральним органом виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сферах 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. За 

результатами розгляду виноситься 

постанова. 

Абзац 12 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1226- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
"Справи про правопорушення 

розглядаються адміністратором обліку. За 

результатами розгляду виноситься 

постанова.". 

 

542 Від імені центрального органу виконавчої 

влади, який реалізує державну політику із 

здійснення державного нагляду (контролю) у 

сфері охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів та 

від імені центрального органу виконавчої 

влади, який реалізує державну політику у 

сферах ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

-1227- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Від імені центрального органу 

виконавчої влади, що реалізує державну 

політику із здійснення державного нагляду 

(контролю) у сфері охорони навколишнього 

природного середовища, раціонального 

використання, відтворення і охорони 

природних ресурсів, та від імені 

центрального органу виконавчої влади, що 

реалізує державну політику у сферах 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

Абзац 13 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1228- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Від імені адміністратора обліку 

розглядати справи про правопорушення і 

накладати стягнення мають право 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

альтернативних видів палива, розглядати 

справи про правопорушення і накладати 

стягнення мають право керівники цих органів 

або їх заступники. 

керівник адміністратора обліку та/або його 

заступники.". 
відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива, розглядати 

справи про правопорушення і накладати 

стягнення мають право керівники цих 

органів або їхні заступники. 
543 Штраф може бути накладено на суб’єкта 

господарювання, який здійснює роздрібну 

торгівлю пальним, протягом шести місяців з 

дня виявлення порушення, але не пізніш як 

через один рік з дня його вчинення.  

-1229- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Штраф може бути накладено на суб’єкта 

господарювання, який здійснює роздрібну 

торгівлю пальним, протягом шести місяців з 

дня виявлення порушення, але не пізніш як 

через один рік з дня його вчинення.  

Абзац 14 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1230- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "шести" замінити словом "трьох", а 

слово "один" замінити словом "шести" 
 

-1231- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Штраф на суб’єкта господарювання 

може бути накладено протягом року з дня 

виявлення порушення.". 

 

544 Штрафи можуть бути накладені на 

суб’єкта господарювання, який здійснює 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або здійснює оптову торгівлю 

пальним, протягом шести місяців з дня 

виявлення порушення, але не пізніш як через 

один рік з дня його вчинення. 

-1232- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Штрафи можуть бути накладені на 

суб’єкта господарювання, який здійснює 

діяльність з виробництва та/або імпорту 

пального та/або здійснює оптову торгівлю 

пальним, протягом шести місяців з дня 

виявлення порушення, але не пізніш як 

через один рік з дня його вчинення. 

Абзац 15 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1233- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

слово "шести" замінити словом "трьох", а 

слово "один" замінити словом "шести" 
 

-1234- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

545 Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене частиною 

першою та пунктом першим частини другої 

цієї статті, є постанова про порушення, що 

складається на підставі акту перевірки.  

-1235- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене частиною 

першою та пунктом 1 частини другої цієї 

статті, є постанова про порушення, що 

складається на підставі акта перевірки.  

Абзац 16 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1236- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене пунктом 

першим частини третьої цієї статті, є акт, 

складений за результатами перевірки, 

який містить відомості про вчинені 

порушення.". 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

546 Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене пунктом 

другим частини другої цієї статті, є постанова 

про порушення, що складається на підставі 

факту неподання інформації. 

-1237- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене пунктом 2 

частини другої цієї статті, є постанова про 

порушення, що складається на підставі 

факту неподання інформації. 

Абзац 17 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1238- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Підставою для розгляду справи про 

правопорушення, передбачене пунктами 

другим, третім, четвертим та п'ятим 

частини третьої цієї статті, є акт, що 

складається на підставі факту неподання 

звітів.". 

 

547 Протоколи про порушення, передбачене 

частиною першою та пунктом першим 

частини другої цієї статті, мають право 

складати уповноважені посадові особи 

центрального органу виконавчої влади, який 

реалізує державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, а 

Протоколи про порушення, передбачене 

пунктом другим частини другої цієї статті, 

мають право складати уповноважені посадові 

особи центрального органу виконавчої влади, 

який реалізує державну політику у сферах 

ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. 

-1239- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Протоколи про порушення, передбачені 

частиною першою та пунктом 1 частини 

другої цієї статті, мають право складати 

уповноважені посадові особи центрального 

органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику із здійснення 

державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів, а 

протоколи про порушення, передбачене 

пунктом 2 частини другої цієї статті, мають 

право складати уповноважені посадові 

особи центрального органу виконавчої 

влади, що реалізує державну політику у 

сферах ефективного використання паливно-

енергетичних ресурсів, енергозбереження, 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива. 

Абзац 18 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1240- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Акти за результатами перевірки та за 

фактами неподання звітів мають право 

складати уповноважені посадові особи 

адміністратора обліку.". 

 

548 Форми протоколу про правопорушення 

затверджується відповідними центральними 

органами виконавчої влади, що мають право 

розглядати справи про правопорушення, 

передбачені частинами першою та другою цієї 

статті.  

-1241- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Форми протоколу про правопорушення 

затверджуються відповідними 

центральними органами виконавчої влади, 

що мають право розглядати справи про 

правопорушення, передбачені частинами 

першою та другою цієї статті.  

Абзац 19 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1242- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Форми актів за результатами 

перевірки та за фактами неподання звітів 

затверджуються адміністратором обліку.". 
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комітетом в остаточній редакції 

549 Протокол про правопорушення разом з 

іншими матеріалами, що стосуються справи, 

подається в п’ятнадцятиденний строк з дня 

його складення надаються керівникам 

відповідних органів, що мають право 

розглядати справи про правопорушення, 

передбачені частинами першою та другою цієї 

статті.  

-1243- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Протокол про правопорушення разом з 

іншими матеріалами, що стосуються справи, 

надається в п’ятнадцятиденний строк з дня 

його складення керівникам відповідних 

органів, що мають право розглядати справи 

про правопорушення, передбачені 

частинами першою та другою цієї статті.  

Абзац 20 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1244- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Акти, які складаються за результатами 

перевірки та за фактами неподання звітів 

разом з іншими матеріалами, що 

стосуються справи, подаються в 

п’ятнадцятиденний строк з дня складення 

керівнику адміністратора обліку.". 

 

550 Справа про правопорушення розглядається 

у десятиденний строк з дня отримання 

протоколу та інших матеріалів справи. 

-1245- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Справа про правопорушення 

розглядається у десятиденний строк з дня 

отримання протоколу та інших матеріалів 

справи. 
Абзац 21 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1246- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Справа про правопорушення 

розглядається у десятиденний строк з дня 

отримання керівником адміністратора 

обліку акту та інших матеріалів справи.". 

 

551 Штраф сплачується у двомісячний строк з 

дня отримання суб’єктом господарювання, 

який здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснює оптову або 

роздрібну торгівлю пальним, постанови про 

накладення штрафу. 

-1247- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Штраф сплачується у двомісячний строк 

з дня отримання суб’єктом господарювання, 

який здійснює діяльність з виробництва 

та/або імпорту пального та/або здійснює 

оптову або роздрібну торгівлю пальним, 

постанови про накладення штрафу. 

Абзац 22 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1248- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Суб’єкт господарювання, який 

здійснює оптовий та/або роздрібний продаж 

палива моторного, зобов’язаний сплатити 

штраф у двомісячний строк з дня 

отримання постанови про накладення 

штрафу." 

 

552 Копія завіреного банком платіжного 

документа, що засвідчує факт сплати суми 

штрафу в повному обсязі, надсилається до 

органу, яким накладено штраф. 

-1249- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Копія завіреного банком платіжного 

документа, що засвідчує факт сплати суми 

штрафу в повному обсязі, надсилається до 

органу, яким накладено штраф. 
Абзац 23 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1250- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 
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Виключити;  

553 У разі якщо штраф не сплачено у строк, 

встановлений цією статтею, примусове 

виконання постанови про накладення штрафу 

здійснюється у порядку, встановленому 

Законом України «Про виконавче 

провадження». Сума штрафів зараховується 

до державного бюджету. 

-1251- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено У разі якщо штраф не сплачено у строк, 

встановлений цією статтею, примусове 

виконання постанови про накладення 

штрафу здійснюється у порядку, 

встановленому Законом України «Про 

виконавче провадження». Сума штрафів 

зараховується до державного бюджету. 

Абзац 24 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1252- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 

після слів "Сума штрафів" доповнити 

словами "у подвійному розмірі, у разі 

несвоєчасної сплати," 

 

-1253- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Виключити;  

554 Постанова про накладення штрафу є 

виконавчим документом. Постанови у 

справах про порушення законодавства, 

передбачених цією статтею можуть бути 

оскаржено суб’єктом господарювання, який 

здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснює оптову або 

роздрібну торгівлю пальним, до суду». 

-1254- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Постанова про накладення штрафу є 

виконавчим документом. Постанови у 

справах про порушення законодавства, 

передбачених цією статтею, можуть бути 

оскаржені суб’єктом господарювання, який 

здійснює діяльність з виробництва та/або 

імпорту пального та/або здійснює оптову 

або роздрібну торгівлю пальним, до суду. 

Абзац 25 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

-1255- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"Постанова про накладення штрафу є 

виконавчим документом. Постанова у 

справі про порушення законодавства, 

передбачені цією статтею, може бути 

оскаржена суб’єктом господарювання, 

який здійснює оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного, у судовому 

порядку.". 

 

555 У зв’язку з цим частини першу – другу 

вважати відповідно частинами сімнадцятою 

та вісімнадцятою. 

-1256- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено Порушення законодавства про 

альтернативні види палива тягне за собою 

встановлену законами України 

дисциплінарну, адміністративну, цивільну 

чи кримінальну відповідальність. 
 Підприємства, установи, організації 

незалежно від форм власності, а також 

громадяни зобов'язані відшкодовувати 

шкоду, заподіяну внаслідок порушення 

законодавства про альтернативні види 

палива, у порядку та розмірах, встановлених 

законодавством України». 

Абзац 26 підпункту 9 пункту 1 розділу I 

виключити. 
 

556 -1257- Н.д. Мовчан О. В. (р.к. №351) Відхилено 
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2. У Законі України "Про основні засади 

державного нагляду (контролю) у сфері 

господарської діяльності" (Відомості 

Верховної Ради України, 2007 р., №29, ст. 389 

із наступними змінами): 

Статтю 2 Розділу І проекту Закону 

виключити. 
 2. Частину шосту статті 2 Закону України 

"Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської 

діяльності" (Відомості Верховної Ради 

України, 2007 р., № 29, ст. 389 із наступними 

змінами) після слів «здійснюються 

органами» доповнити словами «державного 

нагляду (контролю) у сфері охорони 

навколишнього природного середовища, 

раціонального використання, відтворення і 

охорони природних ресурсів у частині 

додержання вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у паливі моторному і 

паливі моторному альтернативному та/або 

його відповідності критеріям сталості». 

-1258- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Абзац 1 пункту 2 розділу I виключити.  

557 частину п’яту статті 2 після слів 

«здійснюються органами» доповнити словами 

«державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів в 

частині додержанням вмісту рідкого 

біопалива (біокомпонентів) у паливі 

моторному і паливі моторному 

альтернативному та/або його відповідності 

критеріям сталості,».  

-1259- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено   

Абзац 2 пункту 2 розділу I виключити.  

-1260- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти в такій редакції: 
"частину другу статті 2 після слів 

"використання ядерної енергії" доповнити 

словами "державного контролю за 

додержанням вмісту нормативно 

визначеної обов'язкової частки рідкого 

біопалива (біокомпонентів) та біогазу 

суб'єктами господарювання, які 

здійснюють оптовий та/або роздрібний 

продаж палива моторного споживачу.". 

 

558 II. Прикінцеві положення   II. Прикінцеві положення 

559 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування, крім: 
-1261- Н.д. Герус А. М. (р.к. №17) Враховано 1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. 
# 
2. Частину шосту статті 2 Закону України 

"Про основні засади державного нагляду 

(контролю) у сфері господарської діяльності" 

(Відомості Верховної Ради України, 2007 р., 

№29, ст. 389 із наступними змінами) після слів 

«здійснюються органами» доповнити словами 

«державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного 

та інші члени Комітету 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/877-16
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середовища, раціонального використання, 

відтворення і охорони природних ресурсів у 

частині додержання вмісту рідкого біопалива 

(біокомпонентів) у паливі моторному і паливі 

моторному альтернативному та/або його 

відповідності критеріям сталості,». 
... 
II. Прикінцеві положення 
1. Цей Закон набирає чинності з дня, 

наступного за днем його опублікування. 
2. Кабінету Міністрів України:  
1) протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 
привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом; 
забезпечити прийняття нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації 

цього Закону; 
забезпечити приведення міністерствами та 

іншими центральними органами виконавчої 

влади їх нормативно-правових актів у 

відповідність із цим Законом; 
забезпечити розроблення та затвердження 

технічного регламенту щодо вимог до палив 

моторних альтернативних. 
2) у 2025 році поінформувати Верховну 

Раду України про стан виконання цього 

Закону. 
  

-1262- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено 

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2025 року, крім:" 

 

-1263- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено 

Викласти у такій редакції: 
 1. Цей Закон набирає чинності з дня його 

опублікування, крім:  
частини п’ятої статті 71, яка набирає 

чинності з 1 січня 2022 року;  
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комітетом в остаточній редакції 

частини дев’ятої та чотирнадцятої 

статті 8, частини четвертої статті 81, які 

набирають чинності з 1 січня 2023 року;  
частини шостої статті 71, яка набирає 

чинності з 1 січня 2024 року.  
-1264- Н.д. Мамка Г. М. (р.к. №147) Відхилено 

Цей Закон набирає чинність з 1 січня 2022 

року, крім пункту 2 цього Розділу, який 

набирає чинності з дня, наступного за днем 

його опублікування. 

 

560  -1265- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2026 року, крім:" 

 

561  -1266- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2027 року, крім:" 

 

562  -1267- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2028 року, крім:" 

 

563  -1268- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2029 року, крім:" 

 

564  -1269- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2030 року, крім:" 

 

565  -1270- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2031 року, крім:" 
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566  -1271- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2032 року, крім:" 

 

567  -1272- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2033 року, крім:" 

 

568  -1273- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2034 року, крім:" 

 

569  -1274- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2035 року, крім:" 

 

570  -1275- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2036 року, крім:" 

 

571  -1276- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2037 року, крім:" 

 

572  -1277- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2038 року, крім:" 

 

573  -1278- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2039 року, крім:" 

 

574  -1279- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2040 року, крім:" 

 

575  -1280- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2041 року, крім:" 

 

576  -1281- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2042 року, крім:" 

 

577  -1282- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2043 року, крім:" 

 

578  -1283- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2044 року, крім:" 

 

579  -1284- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2045 року, крім:" 

 

580  -1285- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2046 року, крім:" 

 

581  -1286- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2047 року, крім:" 

 

582  -1287- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2048 року, крім:" 

 

583  -1288- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2049 року, крім:" 

 

584  -1289- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2050 року, крім:" 

 

585  -1290- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2051 року, крім:" 

 

586  -1291- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2052 року, крім:" 

 

587  -1292- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2053 року, крім:" 

 

588  -1293- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2054 року, крім:" 

 

589  -1294- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2055 року, крім:" 

 

590  -1295- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2056 року, крім:" 

 

591  -1296- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2057 року, крім:" 

 

592  -1297- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2058 року, крім:" 

 

593  -1298- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2059 року, крім:" 

 

594  -1299- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2060 року, крім:" 

 

595  -1300- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2061 року, крім:" 

 

596  -1301- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2062 року, крім:" 

 

597  -1302- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2063 року, крім:" 

 

598  -1303- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2064 року, крім:" 

 

599  -1304- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2065 року, крім:" 

 

600  -1305- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2066 року, крім:" 

 

601  -1306- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2067 року, крім:" 

 

602  -1307- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2068 року, крім:" 

 

603  -1308- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2069 року, крім:" 

 

604  -1309- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2070 року, крім:" 

 

605  -1310- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2071 року, крім:" 

 

606  -1311- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2072 року, крім:" 

 

607  -1312- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2073 року, крім:" 

 

608  -1313- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2074 року, крім:" 

 

609  -1314- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2075 року, крім:" 

 

610  -1315- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2076 року, крім:" 

 

611  -1316- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2077 року, крім:" 

 

612  -1317- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2078 року, крім:" 

 

613  -1318- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2079 року, крім:" 

 

614  -1319- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  



327 

№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2080 року, крім:" 

 

615  -1320- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2081 року, крім:" 

 

616  -1321- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2082 року, крім:" 

 

617  -1322- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2083 року, крім:" 

 

618  -1323- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2084 року, крім:" 

 

619  -1324- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2085 року, крім:" 

 

620  -1325- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2086 року, крім:" 

 

621  -1326- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2087 року, крім:" 

 

622  -1327- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2088 року, крім:" 

 

623  -1328- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2089 року, крім:" 

 

624  -1329- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2090 року, крім:" 

 

625  -1330- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2091 року, крім:" 

 

626  -1331- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2092 року, крім:" 

 

627  -1332- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2093 року, крім:" 

 

628  -1333- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2094 року, крім:" 

 

629  -1334- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2095 року, крім:" 

 

630  -1335- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2096 року, крім:" 

 

631  -1336- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2097 року, крім:" 

 

632  -1337- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2098 року, крім:" 

 

633  -1338- Н.д. Поляков А. Е. (р.к. №407), Н.д. 

Скороход А. К. (р.к. №299) 

Відхилено  

Пункт 1 розділу II викласти в такій 

редакції: "1. Цей Закон набирає чинності з 01 

січня 2099 року, крім:" 

 

634 2. Кабінету Міністрів України протягом 

шести місяців з дня набрання чинності цим 

Законом:  

-1339- Н.д. Скороход А. К. (р.к. №299) Відхилено 2. Кабінету Міністрів України:  
1) протягом шести місяців з дня набрання 

чинності цим Законом:  
слово "шести" замінити словом "трьох"  

635 привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом;  
  привести свої нормативно-правові акти у 

відповідність із цим Законом;  
636 забезпечити прийняття нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації 

положень цього Закону; 

  забезпечити прийняття нормативно-

правових актів, необхідних для реалізації 

цього Закону; 
637 забезпечити перегляд та приведення 

міністерствами та іншими центральними 

органами виконавчої влади своїх нормативно-

правових актів у відповідність із цим Законом; 

  забезпечити приведення міністерствами 

та іншими центральними органами 

виконавчої влади їх нормативно-правових 

актів у відповідність із цим Законом; 
638 забезпечити розроблення та затвердження 

технічного регламенту щодо вимог до палив 

моторних альтернативних. 

-1340- Н.д. Совсун І. Р. (р.к. №223) Відхилено забезпечити розроблення та 

затвердження технічного регламенту щодо 

вимог до палив моторних альтернативних; 
Виключити;  

639  -1341- Н.д. Стефанчук Р. О. (р.к. №2) Враховано редакційно 2) у 2025 році поінформувати Верховну 

Раду України про стан виконання цього 

Закону. 
Розділ ІІ «Прикінцеві положення» 

доповнити новим пунктом такого змісту: 
«Кабінету Міністрів України у 2022 році 

поінформувати Верховну Раду України про 

стан виконання цього Закону.» 
Обґрунтування: з метою забезпечення 

ефективності парламентського контролю за 
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№ Редакція, прийнята в першому читанні Пропозиції та поправки до проекту Висновки, обґрунтування Законопроект, запропонований головним 

комітетом в остаточній редакції 

прийнятими рішеннями та відповідно до п. 13 

ч. 1 ст. 85 Конституції України пропонується 

передбачити обов’язок Кабінету Міністрів 

України поінформувати Верховну Раду 

України у 2022 році про стан виконання цього 

Закону. 
640 Голова Верховної Ради України   Голова Верховної Ради України 

Р. СТЕФАНЧУК 
641     

 


