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Європейський щоквартальний брифінг 
для лідерів в сфері CleanTech 

Цей щоквартальний брифінг дозволить вам: 

• Стежити за пульсом інновацій та інвестицій в 
Європейському Союзі та почути останні 
новини безпосередньо від інноваторів та 
інвесторів, які будують кліматичні та 
промислові лідерські якості в ЄС 

• Зануритись глибше в один секторів чистих технологій щокварталу 
• Дотримуватись останніх політик, які впливатимуть на розвиток чистих 

технологій 
• Дізнайтися про майбутні події та публікації в сфері CleanTech в 

Європейському Союзі  

Для того, щоби бути в курсі подій в сфері CleanTech в Європейському 
Союзі просто перейдіть за посиланням (інформація доступна тільки 
англійською мовою). 

 

Національна онлайн-платформа, що 
містить актуальну інформацію про 

стан довкілля 

 

08-06-2021  на “Всеукраїнському Форумі 
Україна 30. Екологія” заступник Міністра 
захисту довкілля та природних ресурсів 

України Руслан Стрілець презентував вебпортал «ЕкоСистема», що містить усю 
екологічну інформацію про стан навколишнього середовища України, а також 
надає можливість отримати нові інформаційні послуги у сфері захисту довкілля. 

Розробка цього порталу стала можливою за підтримки Міністерство цифрової 
трансформації України, проєкту USAID/UKAID TAPAS Project/Прозорість та 
підзвітність у держуправлінні та послугах та Офісу ефективного регулювання 
BRDO.  

https://s3.amazonaws.com/i3.cleantech/uploads/additional_resources_pdf/47/247/Cleantech_for_Europe_-_EU_Cleantech_Briefing_-_Q2_2021.pdf


За словами Олексія Дороганя, виконавчого директору Офісу ефективного 
регулювання BRDO - «Цифрова ЕкоСистема покликана безпосередньо 
вирішувати проблеми екології в Україні. Дані реєстрів дозволять громадськості і 
підприємцям розвивати свої проекти зі захисту довкілля. Крім цього, всі 
підприємці зможуть отримувати всі онлайн-послуги, пов’язані з екологією, на 
Дії. Таким чином, ЕкоСистема вибудовує ефективну взаємодію між державою, 
бізнесом і громадою». 

Ознайомитись із змістом та роботою бета-версії. порталу  «ЕкоСистема»  можна 

за наступним посиланням. 

 

Європейський форум з 
чистих технологій 

Запрошуємо зацікавлених 
відвідати Cleantech Forum 
Europe, що відбудеться 5–8 
жовтня 2021 року в Едінбурзі 
(Шотландія).  

Гібридний підхід до організації Форуму дає можливість усім учасникам 
використовувати інтерактивну платформу для зв’язку та відвідування сесій.  

Зареєструватись для участі в Форумі можна за цим посиланням. 

 

Cleantech Open - це ... 

найстаріша і найбільша програма-
акселератор стартових технологій 
Cleantech, метою якої є пошук, 
фінансування та сприяння розвитку 
інноваційних стартапів спрямованих 
на вирішення найбільших 
екологічних та енергетичних 
проблем.  

Це єдина в своєму роді інноваційна екосистема побудована за останні 11 років, 
що охоплює ключові інноваційні центри чистих технологій у США та в усьому 
світі. CLEANTECH OPEN - некомерційна організація, якою керують переважно 
волонтери. 

Якщо Ви хочете дізнатись, які Cleantech стартапи отримують допомогу цієї 

платформи у 2021 році – перейдіть за цим посиланням (інформація 

доступна тільки англійською мовою). 

 

https://eco.mepr.gov.ua/
https://www.cleantech.com/event/cleantech-forum-europe-21/
https://www.cleantechopen.org/en/custom/startupsnational/directory


Йдемо за ООН: чому бізнесу варто 
дотримуватися принципів сталого 

розвитку 
(І як можна на цьому заробити) 

Сучасні виклики людства – пандемія 
коронавірусу, зміни клімату, забруднення 
довкілля, вичерпність цінних природних 

ресурсів, деградація екосистем тощо – напряму чи опосередковано впливають 
на всі типи бізнесів. Попри те що будь-яка криза є стресовою і здебільшого 
призводить до негативних наслідків, вона надає нові можливості для інновацій 
та нових бізнес-моделей, і тут завдання бізнесу – зуміти швидко відреагувати й 
розпізнати ці можливості, а також вчасно трансформуватися разом із новими 
ринковими умовами. 

Чому бізнесу корисно дотримуватися стратегії сталого розвитку і як зростати в 

цій сфері читайте тут. 

 

Посібник «Зелений» бізнес для малих і 
середніх підприемств» 

Посібник «Зелений» бізнес для малих і середніх 
підприємств» підготовлено в рамках діяльності 
Проекту міжнародної технічної допомоги 
«Партнерство для розвитку міст» (Проект 
ПРОМІС), який впроваджувала Федерація 
канадських муніципалітетів (ФКМ) за фінансової 
підтримки Міністерства міжнародних справ Канади. 

Метою цього посібника є сприяння інтеграції принципів екологічної 
збалансованості в успішну бізнес-діяльність МСП. У деяких випадках це означає, 
що існуючі МСП можуть запровадити зелену стратегію, аби включити нові цілі 
та завдання щодо екологічної збалансованості до своєї загальної діяльності. В 
інших випадках це свідчить про те, що може бути започатковано нові 
підприємства, робота яких спеціально спрямовуватиметься на виробництво 
зелених продуктів або надання зелених послуг.  

Посібник зосереджений на деяких конкретних секторах діяльності МСП, де 
інтеграція принципів екологічної збалансованості в бізнес-діяльність може 
призвести до високого рівня комерційних переваг. Однак він також охоплює 
методологічні рекомендації щодо того, як зробити принципи екологічної 
збалансованості основним елементом низки продуктів і послуг в Україні. 

Незважаючи на те, що посібник був написаний в 2017 році ми рекомендуємо з 

ним ознайомитись. Завантажити посібник можна за цим посиланням. 

 

https://mind.ua/openmind/20227776-jdemo-za-oon-chomu-biznesu-varto-dotrimuvatisya-principiv-stalogo-rozvitku
http://pleddg.org.ua/wp-content/uploads/2017/11/SME-Guide-web.pdf


 

Новини  
партнерських 

організацій 
 

 

Оголошення про проведення конкурсу 
“Наука для безпеки і сталого розвитку 

України” 

Національним фондом досліджень України 
оголошується конкурс проєктів з виконання 
наукових досліджень і розробок “Наука для безпеки 
і сталого розвитку України”. Метою конкурсу є 
фінансування найкращих наукових проєктів, 
спрямованих на вирішення актуальних проблем безпеки людини та суспільства 

в Україні. З умовами конкурсу можна ознайомитись на офіційному сайті 

Фонду. 
 

Грантова програма Українського фонду 
стартапів 

У червні 2020 року було анонсовано нові можливості 
для команд, які подаються на Грантову програму 
Українського фонду стартапів. 

Вже з 2021 року, крім грантів pre-seed/seed, вони 
зможуть отримати додатково до 10 тисяч доларів на 
навчання в акселераційних програмах - як українських, 

так і міжнародних. 

Мета програми: допомогти українським стартапам стати успішними 
глобальними компаніями. Це навчання, менторство, обмін досвідом та якісний 
нетворкінг із найсильнішими гравцями міжнародної стартап-екосистеми. 

Вже акредитовано шість потужних акселераторів, які готові допомагати 
українським стартапам стати успішними: 

 iHUB powered by NUMA 

 Seed Forum Global 

 Blue Lake Accelerator 

 USMAC (US Market Access Center): later stage 

 ISE Group 

 1991 Open Data Incubator 

https://nrfu.org.ua/wp-content/uploads/2021/07/umovy-2021.03-1.pdf


У наступному році усі стартапи-заявники Грантової програми, які отримали від 
експертів 10 балів і вище, можуть бути рекомендовані до проходження 
акселераційної програми. Також продовжується прийом заявок від 
акселераторів. 

Взяти участь у грантовій акселераційній програмі Фонду можуть стартапи, які 
подали заявку на отримання pre-seed або seed гранту по основній програмі 
Фонду, і в заявці відмітили бажання пройти акселерацію. Стартапи можуть 
претендувати одночасно як на грант по основній програмі Фонду, так і на грант 
на акселерацію. 

Детальніше про програму –за посиланням. 

Екологія змін: як об'єднати інновації 
та сталий розвиток 

 

Платформа відкритих інновацій REACTOR UA 

Компанії прагнуть до інновацій з досить прагматичних 
причин насамперед задля збереження та підсилення 
своєї конкурентної переваги. Та інколи, разом із суто 
комерційними вигодами, інновації приносять з 
собою негативний вплив на навколишнє середовище або суспільство. І навіть 
якщо такий вплив залишається в межах законодавчо дозволених норм, все одно 
його ігнорування може призвести до значних ризиків для бізнесу. 

Глобальне масштабування та інвестиційна привабливість навіть самих амбітних 
та багатообіцяльних інновацій будуть дуже обмеженими, якщо запропонована 
бізнес-модель не передбачає чіткої стратегії сталого розвитку. При цьому сам 
підхід до пошуку та створення таких бізнес-моделей само по собі може бути 
інновацією і є надзвичайно затребуваним у світі. 

Чи можливо об'єднати інновації та сталий розвиток і, які проблеми в цій сфері 

існують читайте тут. 

 

Атлас енергетичного потенціалу 
відновлюваних джерел енергії України 

Інститут відновлюваної енергетики НАНУ, 
Національний технічний університет України 
"Київський політехнічний інститут імені Ігоря 
Сікорського" та Енергетична Асоціація "Українська 
Воднева Рада" розробили та оприлюднили «Атлас 
енергетичного потенціалу відновлюваних джерел 
енергії України». Створений на основі бази 
розрахункових даних Атлас представляє осучаснені 
показники річного технічно-досяжного 

енергетичного потенціалу відновлюваних джерел України, який можна 

https://usf.com.ua/akseleracijna-programma/
https://mind.ua/openmind/20226521-ekologiya-zmin-yak-obednati-innovaciyi-ta-stalij-rozvitok?utm_source=eSputnik-promo&utm_medium=email&utm_campaign=Newsletter_27/05&utm_content=1001075491


реалізувати за допомогою технічних засобів для наступних напрямів освоєння: 
енергія вітру, сонячна енергія, енергія малих річок, геотермальна енергія, енергія 
біомаси. 

Матеріали, подані в Атласі, призначено для використання в процесі проведення 
науково-дослідних, пошукових та проектувальних робіт при розробці, створенні 
та впровадженні обладнання відновлюваної енергетики за основними 
напрямами їх освоєння, для викладачів, аспірантів та студентів енергетичних 
спеціальностей вищих навчальних закладів, а також для всіх органів вищої 
державної влади, що займаються проблемами розвитку в Україні 

Завантажити електронну версію Атласу можна за цим посиланням.  

 

Корисний обмін: як перетворити 
науковий проєкт на успішний стартап 

Заклади вищої освіти є важливою частиною 
екосистеми стартапів, адже саме тут проявляють 
себе люди з дійсно інноваційними ідеями. 
Підприємницький досвід у студентські роки – 
навіть без продовження в майбутньому – дає 
гнучкість мислення, толерантність до помилок і 

бонуси до резюме. Варто змінювати правила гри для університетів, щоб вони 
могли ставати повноцінними учасниками комерційних розробок за принципом 
win-win. 

Наразі університетське середовище потребує як фінансової, так і експертної 
підтримки з боку інших гравців, щоб продукувати в рази більше кадрів і 
проєктів. А в кінцевому підсумку – розвивати економіку України та робити її 
стартап-державою. 

Як університети та студенти можуть допомогти один одному читайте в матеріалі, 

розміщенному на сайті mind.ua.  

 

Нове дослідження Програми 
навколишнього середовища ООН 

(UNEP) 

Проведене UNEP дослідження показало, що 
справжній потенціал скорочення харчових 
відходів досі був недооцінений через неврахування 
всіх складових та масштабів харчових відходів.  

За даними звіту в 2019 році було утворено близько 931 млн тонн харчових 
відходів, 61% з яких згенеровано домогосподарствами, 26% – сектором 
громадського харчування, 13% – в роздрібній торгівлі. 

https://www.ive.org.ua/wp-content/uploads/atlas.pdf
https://mind.ua/openmind/20225461-korisnij-obmin-yak-peretvoriti-naukovij-proekt-na-uspishnij-startap


Тобто, в глобальному вимірі – 17% виробленого в світі продовольства 
марнується (11% – у домогосподарствах, 5% – у секторі харчування, 2% – у 
роздрібній торгівлі). Разом вони спричинили 8-10% глобальних викидів 
парникових газів. Але поки що жоден з національно визначених внесків до 
Паризької угоди не згадує про харчові відходи. 

Структура утворення харчових відходів домогосподарств на душу населення, 
згідно висновків дослідження, виявилась подібною у країнах з різним рівнем 
доходів. Тобто, попередні уявлення про те, що в розвинених країнах споживачі 
марнують більше продуктів, ніж мешканці країн, що розвиваються, нині 
виглядають хибними. Отже, можна припустити, що заходи для скорочення 
харчових відходів однаково актуальні для всього світу.  

Ознайомитись з результатами дослідження UNEP можна за цим 
посиланням. (інформація доступна тільки англійською мовою). 

 

Україна імпортує відходи з 
інших країн на мільярди. Чому 
так та як у нас працює бізнес з 

переробки сміття? 

Коли йдеться про переробку 
побутового сміття, то в Україні люблять 
говорити про європейський досвід. 

Однією з країн, яку часто ставлять у приклад, є Швеція. Вона не лише 
переробляє 99% відходів, що генеруються в країні, але навіть імпортує їх з інших 
країн. 

Україна теж трохи Швеція. Ми щороку імпортуємо сотні тисяч тон сміття у 
відсортованому або частково переробленому вигляді. 

Тимчасом мільйони тон власного побутового сміття щороку вивозяться на 
українські полігони, де воно в очікуванні завершення біологічного циклу 
пролежить сотні років. 

Утім, переробка сміття може бути прибутковим бізнесом, який не лише 
приноситиме гроші, а й зберігатиме природні ресурси. 

Як українські підприємці заробляють на переробці вторинної сировини та чому 

її ввозять з-за кордону читайте в матеріалі «Економічної правди». 
 

Із третього світу в перший (реформа 
управління відходами в Україні, 2020) 

Наше покоління несе відповідальність за 
екологічні проблеми, з якими стикається світ. 
Численні документальні стрічки про забруднення 
планети з шокуючими кадрами островів пластику 

https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://www.unep.org/resources/report/unep-food-waste-index-report-2021
https://www.epravda.com.ua/publications/2021/06/18/675131/


в океані, загиблими тваринами, безкрайніми сміттєзвалищами в Африці та Азії, 
горами сміття в райських куточках світу – це зворотній бік нашого комфортного 
способу життя та зростання рівня споживання. У власних містах - на вулицях, 
парках, у дворах ми щодня спостерігаємо порожні пляшки та недопалки 
цигарок. А пікнік на природі не обійдеться без пошуку чистої, незасміченої 
галявини. Ці проблеми не залишились нам як спадок минулого. Це відбувається 
за нашого з вами життя і наша відповідальність – знайти вирішення цієї 
проблеми. Тому компанія PricewaterhouseCoopers (PwC) пропонує 
ознайомитися із своїм звітом «Із третього світу в перший», де проаналізовано 
проблеми і перспективи сектору поводження з відходами в Україні та складено 
перелік із 8 обов'язкових, на думку компанії, завдань, які стануть вирішальними 
для успіху реформування сектору.  

Цей звіт не є вичерпною дорожньою картою, але ми певні що він стане в 

нагоді стартапам, допоможе пересвідчитись, що ми на правильному шляху 

  

https://www.pwc.com/ua/en/survey/2020/waste-management.pdf


Моніторинг законодавства 
України, що прямо або 
опосередковано впливає на 
формування та зміцнення 
національної підприємницької та 
інноваційної екосистеми в галузі 
чистих технологій. 

1 липня 2021 року, вступає в силу Закон 
України, яким запроваджуються зелені 
облігації як окремий підвид цінних паперів. 
Зокрема ст. 11, 18 Закону встановлюється: 

 поняття зелених облігацій та проектів 
екологічного спрямування (із 
визначенням конкретних напрямів, на 
які можуть спрямовуватись кошти, 
залучені від емісії таких облігацій); 

 коло емітентів зелених облігацій (із визначенням правового режиму для 
тих, хто реалізує та/або фінансує проекти екологічного спрямування); 

 принципи розкриття інформації емітентами, процедури звітності та 
використання надходжень, що будуть залучені від інвесторів на 
фінансування та/або рефінансування витрат проектів екологічного 
спрямування. 

Для публічних емітентів випуск зелених облігацій стане можливим після 
схвалення Урядом Порядку відбору та супроводження проектів екологічного 
спрямування, які фінансуються за кошти державного і місцевих бюджетів», що 
передбачено п. 2 ст. 18. Закону. Про повномасштабний запуск ринку можна 
говорити після ухвалення відповідної Концепції, яка встановить правила гри та 
стимули для учасників ринку. 

Детально ознайомитись з текстом Закону України «Про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо спрощення залучення 
інвестицій та запровадження нових фінансових інструментів» №738-IX 
від 19 червня 2020 року можна за цим посиланням. 

 

 

30 червня ВРУ прийняла за основу проєкт Закону України «Про внесення 
змін до деяких законодавчих актів України щодо обов’язковості 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70345
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70345


використання рідкого біопалива (біокомпонентів) у галузі транспорту» 
(рег.№ 3356-д від 05.11.2020).  

Законопроектом пропонується: 

 визначити обов’язковий вміст рідкого біопалива (біокомпонетів) 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 - з 1 
травня 2022 року– не менш як 5 відсотків (об’ємних); 

 ввести облік вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у паливі моторному і 
паливі моторному альтернативному на ринку нафтопродуктів, які покладені 
на центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у 
сферах ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, 
енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів 
палива (Держенергоефективності).  

 також передбачено, що Порядок зазначеного обліку, 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) (Міненерго); 

 віднести до правопорушень 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); 

 віднести до правопорушень 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); 

 віднести до правопорушень несвоєчасне або неподання інформації щодо 
вмісту рідкого біопалива (біокомпонентів) у обсягах відпуску на митній 
території України з місць виробництва та оптової торгівлі пальним бензинів 
автомобільних. 

Передбачається, що цей Закон набере чинності з дня, наступного за днем його 
опублікування. Але у КМУ буде ще 6 місяців на приведення у відповідність із 
цим Законом пізаконних нормативних актів.  

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання розвитку ресурсної бази низьковуглецевої 
енергетики» ( рег.№ 5390 від 16.04.2021) 

Проект закону розроблений з метою стимулювання розвитку ресурсної бази для 
низьковуглецевої енергетики, вдосконалення нормативно-правового 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70345
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71687
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71687


регулювання питань, пов’язаних з укладенням та виконанням угод про розподіл 
продукції, в тому числі щодо повного циклу пошуку, видобутку та переробки 
корисних копалин. Це дозволить продовжити успішну практику залучення 
добросовісних інвесторів для реалізації масштабних, капіталоємних проектів з 
великим терміном окупності не тільки з пошуку та видобутку вуглеводнів, але й з 
пошуку, видобутку та переробки інших стратегічно важливих корисних 
копалин. 

Проект направлений на вдосконалення законодавства щодо користування 
надрами, в тому числі на умовах угод про розподіл продукції, створення умов 
для стимулювання видобутку з подальшою переробкою твердих корисних 
копалин, комплексної розробки покладів надр, підвищення прозорості 
проведення конкурсів та оцінки заявок учасників, належного та своєчасного 
виконання положень укладених угод тощо. 

Проект Закону України «Про внесення змін до законів України щодо 
питання впровадження накопичувачів енергії» (рег.№5436 від 28.04.2021) 

Метою прийняття проекту закону є законодавче визначення статусу 
накопичувачів енергії. 

Прийняття Закону забезпечить використання накопичувачів енергії, збалансує 
роботу енергосистеми та підвищить стабільність електропостачання для 
споживачів. 

Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України "Про 
альтернативні види палива" щодо розвитку виробництва біометану» 
(рег.№ 5464 від 05.05.2021) 

Прийняття цього проєкту Закону забезпечить можливість верифікувати 
очищений біогаз (біометан), фізико-технічні характеристики якого відповідають 
вимогам нормативно-правових актів на природний газ, надавати гарантії 
походження на певний обсяг поданого в газотранспортну систему біометану та 
експортувати вироблений біометан через використання реєстру біометану.  

Запропонований у проєкті акта механізм розвитку ринку біометану дозволить 
розширити можливості виробників біометану щодо реалізації та експорту 
біогазу (біометану), а також підвищити економічну привабливість біогазових 
проєктів для потенційних інвесторів. 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо енергетичної утилізації відходів» (рег.№ 5611 від 03.06.2021) 

Метою розроблення законопроекту є: 

 законодавче запровадження в Україні виробництва як альтернативного виду 
палива так званого відновлюваного палива з відходів (SRF, RDF);  

 забезпечення державної підтримки, а також підтримки на рівні відповідних 
органів місцевого самоврядування виробників такого палива, оскільки це 
сприятиме: з одного боку - зменшенню кількості відходів через їх спалювання 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71781
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71781
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71839
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як альтернативного виду палива, з іншого – зменшення використання в 
національній економіці України традиційних видів палива, насамперед 
кам’яного вугілля і природного газу;  

 створення організаційно-правових засад надання державної підтримки 
виробникам електричної і тепловою енергії, які використовують для їх 
виробництва відновлюване паливо з відходів (SRF, RDF).  

Змінами до відповідних законодавчих актів передбачається прирівняти в 
державній підтримці, з урахуванням важливої суспільної значимості  виробників 
електричної і теплової енергії, що виробляють таку енергію з відходів, зокрема, 
до виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, в той же час 
не поширюючи на них тарифи, встановлені для  «зеленої енергетики». 

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законів України 
щодо удосконалення механізму регулювання викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря» (рег.№ 5339 від 06.04.2021) 

Проєктом Закону пропонується встановити: 

 основні вимоги для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в 
атмосферне повітря стаціонарними джерелами, процедури видачі дозволу, 
підстав та порядку відмови, зупинення та анулювання дозволу на викиди; 

 часове обмеження та неможливість перенесення суб’єктами господарювання 
виконання природоохоронних заходів, затверджених дозволом на викиди; 

 механізм видачі дозволу на викиди від устаткування, яке підпадає під дію 
регулювання Закону України «Про оцінку впливу на довкілля»; 

 зменшення адміністративного тиску на суб’єктів господарювання та 
скорочення їх адміністративних витрат при підготовці документів для 
отримання дозволу на викиди, виключення корупційних ризиків; 

 визначення «фонових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному 
повітрі». 

 
Іншою новиною, яка заслуговує уваги, є 
підписання Президентом України 7 червня 2021 
року прийнятого Верховною Радою Закону 
України «Про обмеження обігу пластикових 
пакетів на території України» № 2051-1 від 
01.06.2021. ("Законопроект про обіг 
пластикових пакетів"). 

Законом передбачається зменшення обсягу використання в Україні пластикових 
пакетів, обмеження їх розповсюдження з метою поліпшення стану 
навколишнього природного середовища та благоустрою територій. 

Відповідно до Закону про обіг пластикових пакетів, буде заборонено 
розповсюдження в об’єктах роздрібної торгівлі, громадського харчування та 
надання послуг: 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=71594
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 надтонких пластикових пакетів (не стосується певної категорії 
пластикових пакетів що призначені для пакування та/або 
транспортування свіжої риби, м’яса та продуктів із них, сипучих продуктів, 
льоду та розповсюджуються в об’єктах роздрібної торгівлі як первинна 
упаковка – з 1 січня 2023 року діятиме заборона на продаж і цієї категорії 
пакетів); 

 тонких пластикових пакетів; 

 оксорозкладних пластикових пакетів (пакетів, у складі яких присутні 
домішки, що прискорюють розкладання пластику під дією кисню). 

Законопроект про обіг пластикових пакетів буде введено частково через 6 
місяців з дати його публікації і через 9 місяців – повністю. 


