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Порядок функціонування реєстру біометану визначає процедури

Ø створення реєстру біометану, його функціональних можливостей, 
термінів та порядку подання до нього інформації;

Ø створення облікового запису користувачів Реєстру біометану;
Ø видача, передача, розподіл та скасування гарантій походження 
біометану;

Ø видача сертифікатів походження біометану;
Ø проведення аудиту виробництва біометану.

Функції Держенергоефективності відповідно до Закону 
( № 1820 від 21.10.2021)

Ø ведення Реєстру біометану;
Ø видача гарантій походження біометану;
Ø видача сертифікатів походження біометану.



* ГП – гарантія походження;  **СП - сертифікат походження

ВИДИ ОПЕРАЦІЙ В ЕЛЕКТРОННОМУ РЕЄСТРІ БІОМЕТАНУ
РЕЄСТРАТОР 

1.Створення облікового                          2.Видача ГП                              3. Видача                      4. Анулювання ГП 
запису користувача                                                                           розподілених ГП             з видачею СП 

Інформація яка міститься в 
обліковому записі (ОЗ):

§ найменування суб’єкта
господарювання ;

§ країна реєстрації;
§ код ЄДРПОУ;
§ місцезнаходження;
§ контактні дані;
§ відомості про керівника;
§ вид діяльності (КВЕД);
§ номер та дата створення ОЗ.

Додатково в ОЗ:
Виробника:
§ GPS координати та потужність
об’єкта виробництва біометану;

§ EIC-коди;
§ відомості про незалежний аудит;

Незалежного аудитора:
§ Інформація про дозвільні
документи;

Оператора ГТС:
§ EIC-код суб’єктів ринку

За запитом 
Виробника/Трейдери/Споживача

Незалежного аудитора/Оператора ГТС
За запитом Виробника За запитом 

Виробника / Покупця За запитом Споживача

Інформація, 
яка міститься в ГП*:

§ Найменування
виробника біометану;

§ країна походження
біометану;

§ найменування та
розташування об’єкта
виробництва
біометану;

§ обсяг біометану,
поданого до ГТС у
МВт*год;

§ кадендарний місяць;
§ сировина, з якої
вироблено біометан;

§ відомості про
одоризацію;

§ номер та дата видачі

Інформація, 
яка міститься в 
розподіленій ГП*:

§ Інформація, яка
міститься у основній
ГП;

Додатково:
§ обсяг біометану, у
МВт*год, що
включений до
розподіленої ГП;

§ номер, пов’язаний з
розподіленою ГП

Інформація, 
яка міститься в СП**:

§ країна походження
біометану;

§ номер та дата видачі СП;
§ номер ГП, що
анулюється;

§ найменування власника
сертифікату;

§ найменування
виробника біометану

§ обсяг біометану,
поданого до ГТС у
МВт*год;

§ Календарний місяць;
§ сировина, з якої
вироблено біометан;

§ відомості щодо
одоризації.
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*ГП – гарантія походження     **СП – сертифікат походження                 

МЕХАНІЗМ  ВИДАЧІ,  АНУЛЮВАННЯ ТА ПЕРЕДАЧІ  ГАРАНТІЙ  
ПОХОДЖЕННЯ ТА СЕРТИФІКАТІВ  ПОХОДЖЕННЯ БІОМЕТАНУ

РЕЄСТРАТОР

Трейдери
(купує  

біометан для 
перепродажу)

Уповно-
важений 

орган 
(НКРЕКП,  

ОМС)

Виробник
(виробляє 
біометан)

Запит на 
отримання ГП*

ГП/розпо-
ділена ГП

Запит на 
розподіл ГП

Запит на  
анулювання ГП

Сертифікат 
походження** 

СП

ГП

ГП

Надання 
пільгОператор 

ГТС

Підтвердження 
обсягу 

біометану, 
поданого в ГТС

Незалежний 
аудитор

Відмітка про 
проведення 

незалежного аудиту
(у разі запиту 

виробника/споживача)

Споживач
(виробляє 

тепло та е/е з 
біометану)

ГП

СП
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розпо-
ділена ГП

Запит на 
розподіл ГП
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Кількість біогазових установок, 
од.

Виробництво біогазу, потенціал біометану, 
млн м3

біогаз із с/г відходів
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Виробництво біогазу Потенціал біометану

ДИНАМІКА ЗРОСТАННЯ БІОГАЗОВИХ ПОТУЖНОСТЕЙ В УКРАЇНІ

біогаз з полігонів ТПВ
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