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Проект UNIDO/GEF
«Глобальна інноваційна програма
екологічно чистих технологій для малих
та середніх підприємств України»

Новини в сфері
чистих технологій

Звіт про глобальну
екосистему стартапів 2021
У звіті зібрані дані, отримані від більш
ніж 3 мільйонів компаній з 280 екосистем,
і представлені 140 провідних екосистем в
світі з розбивкою по континентах з
регіональної аналітикою і орієнтованими на засновників статтями від лідерів
думок і експертів.
Ось кілька перших висновків # GSER2021
 Незважаючи на неспокійний рік для багатьох, п'ять провідних глобальних
стартап-екосистем зберігають своє панування на вершині: Силіконова долина
займає перше місце, за якими слідують Нью-Йорк і Лондон, що займають
друге місце другий рік поспіль. Пекін і Бостон займають 4-е і 5-е місця
відповідно.
 Північна Америка продовжує домінувати в глобальному рейтингу, при цьому
50% з 30 провідних екосистем припадає на цей регіон, за нею йдуть Азія з 27%
і Європа з 17% найефективніших екосистем у світі.
 Глобальна стартап-економіка стоїть понад 3,8 трильйона доларів у вартості
екосистеми, що більше, ніж індивідуальний ВВП більшості економік G7, не
рахуючи вартості виходів до 2018 року.
 В даний час налічується 79 екосистем, вартість яких перевищує 4 мільярди
доларів, що більш ніж удвічі перевищує число, визначене в 2017 році.
 91 екосистема створила єдинорогів в 2020 році.
Завантажити звіт про Глобальну екосистему стартапів за 2021 рік можна за
наступним посиланням.

Fly Green: шлях до «озеленення»
авіації
(Джерело інформації: Євроінтеграційний портал)
Екологічна освіта протягом 3-го тисячоліття стала
необхідною складовою гармонійного та сталого
розвитку.
20 вересня 2021 р. Міністерство цифрової
трансформації України (Мінцифра) презентувало освітній серіал «Fly Green:
шлях до «озеленення» авіації», призначений для фахівців цивільної авіації, які
прагнуть зробити функціонування аеропортів дружнім до довкілля. Цей курс з
широким доступом до структурованого матеріалу екологічного спрямування,
зокрема в питаннях екологічного менеджменту ISO, зеленої мобільності,
адаптації до змін клімату, використання чистої енергії, енергоефективності,
огляду фінансових інструментів, а також практичні поради впровадження
«зелених» технологій з описом вигод від впровадження від провідних аеропортів
світу.
Курс розроблений за участі Державної авіаційної служби України, за технічної
підтримки «Консультаційного фонду підтримки асоціації Україна - ЄС» та GIZ
(Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit) за дорученням
Федерального міністерства економічної співпраці та розвитку (BMZ).
За допомогою серіалу глядачі зможуть отримати практичні інструменти
впровадження «зелених технологій» в аеропортах, розуміння як зменшити
негативний вплив аеропортів на довкілля, а також поради щодо управління
фінансовими й природними ресурсами. Серіал уже можна безкоштовно
переглянути на порталі Дія.Цифрова освіта.

В Ісландії почав
працювати найбільший у
світі завод з відкачування
вуглекислого газу із
земної атмосфери.
Завод побудували швейцарська компанія Climeworks AG, яка спеціалізується на
відкачуванні вуглекислого газу безпосередньо з повітря, та ісландська компанія зі
зберігання вуглецю Carbfix.
Завод здатний щороку відкачувати з атмосфери до 4 тисяч тонн CO2. Це
еквівалент річних викидів близько 790 автомобілів.

Пряме відкачування є однією з небагатьох технологій вилучення вуглекислого
газу з атмосфери, і вчені вважають його життєво важливим для обмеження
глобального потепління.
Завод Orca складається з восьми великих контейнерів, схожих за зовнішнім
виглядом на ті, що використовуються в судноплавній промисловості. В них
використовуються високотехнологічні фільтри та вентилятори для вилучення
вуглекислого газу. Потім ізольований вуглець змішується з водою і закачується
глибоко під землю, де він повільно перетворюється на породу. Обидві технології
працюють на відновлюваній енергії, отриманій із сусідньої геотермальної
електростанції.
Зараз у всьому світі працює 15 заводів прямого збору повітря, які відкачують
понад 9 тисяч тон CO2 на рік.
Інформацію розміщено на сайті Європейської правди.

Український стартап
«Carbominer»
(за матеріалами сайту ain.ua)
Carbominer - український апаратний стартап, який розробляє інноваційні
технології для уловлювання CO₂ з навколишнього повітря.
Продукт Carbominer - технологія і устаткування для видобування вуглекислого
газу з відкритого повітря (Direct Air Capture - DAC). Бізнес-модель компанії
побудована на організації постачання отриманого СО2 тепличним
господарствам, які використовують газ для прискорення росту вирощуваної
продукції.
Стартап переміг в національному фіналі ClimateLaunchpad, а потім увійшов до
світового топ-16 проектів цього конкурсу в Амстердамі. У 2020 році проект
привернув seed-інвестицію від венчурного фонду SMRK. (SMRK - український
інвестиційний фонд від засновника MacPaw Олександра Косована. З запуску в
2013 році у фонду 9 інвестицій та 2 екзит з чеками від $ 400 000 до $ 1 млн.
Остання відома інвестиція в 2020).
Як розповіли в Carbominer, залучені кошти компанія направить на створення
промислових модулів для отримання вуглекислого газу з використанням власної
технології, а також на розширення команди. Зараз компанія веде найм
виробничого персоналу.
Компанія також шукає партнерів для виходу на західні ринки. Перш за все,
стартап цікавлять Іспанія, Голландія, Туреччина та інші країни з розвиненою
тепличної галуззю.

Спільна заява
Коаліції дій про
просування ВДЕ в
сільському
господарстві для
досягнення цілей
сталого розвитку
У січні 2014 року Міжнародне агентство з відновлюваних джерел енергії (IRENA)
та 35 гравців у відновлюваній енергетиці з усього світу спільно створили
Коаліцію дій для сприяння більш широкому та швидкому поширенню
технологій відновлюваної енергетики.
Коаліція дій IRENA формує ключову міжнародну мережу для обговорення
галузевих тенденцій, визначення дій, обміну знаннями та обміну кращими
практиками з баченням приведення глобального енергетичного переходу у
відповідність до Цілі сталого розвитку в галузі енергетики. Його місія полягає у
проведенні глобального діалогу між неурядовими та урядовими зацікавленими
сторонами для розробки заходів щодо збільшення частки відновлюваних джерел
енергії у світовому енергетичному комплексі.
Сьогодні Коаліція об’єднує понад 120 провідних гравців відновлюваної енергії,
включаючи компанії приватного сектора, галузеві асоціації, громадянське
суспільство, науково-дослідні інститути та міжурядові організації.
Напередодні саміту продовольчих систем ООН та діалогу на високому рівні з
питань енергетики Коаліція дій випустила спільну заяву, у якій закликала
зацікавлені сторони у різних секторах зламати стереотипи та спільно просувати
перехід на енергетику на основі відновлюваних джерел енергії та екотрансформації харчових систем.
Ознайомитись з текстом спільної заяви Коаліції дій можна за посиланням.

Календар подій в
сфері CleanTech
(і не тільки)

Національний
ECOBUSINESS
FORUM-2021
«ЗЕЛЕНА ЕКОНОМІКА:
як досягти балансу»
21-22 жовтня 2021 р., м. Київ
Все більше компаній у всіх промислових і комерційних секторах прагнуть
зменшити свій екологічний слід і вже реалізують стратегії сталого розвитку.
Звичайно, впровадження методів сталого розвитку може також привести до
підвищення операційної ефективності за рахунок зниження витрат, таких як вода
і енергія, а також відходів.
Національний екобізнес-форум зі сталого розвитку та озеленення економіки буде
присвячений новим можливостям для підприємств і підприємливих людей і
спрямований на досягнення більш чистого і безпечного, більш стійкого
майбутнього для України.
Організатори форуму - Професійна асоціація екологів України та Національний
центр сталого розвитку.
Реєстрацію на форум «Зелена економіка: як досягти балансу» відкрито тут.

CleanTech форум в
Палм-Спрінгс (США)
Традиційний міжнародний форум з
«чистих технологій» під гаслом: «Від зобов’язань - до дій!» відбудеться в січні 2022
року в містечку Палм-Спрінгс (штат Каліфорнія, США).

Гібридний підхід (особиста або дистанційна участь), обраний організаторами
форум, надає кожному, хто приєднується до інтерактивної платформи,
відвідувати сесії, мережу, завантажувати презентації та переглядати записи події на
вимогу.
Порядок денний форуму буде базуватись на висвітленні подій та інновацій в
наступних галузях:







Сільське господарство та продовольство
Високоефективні передові технології
Енергетика та енергосистеми
Матеріалознавство та хімічна промисловість
Ресурси та навколишнє середовище
Транспорт та логістика

Ви матимете можливість обирати тематику, яка вас найбільше цікавить, та формат
участі, який вас більше влаштовує.

Всесвітня конференція
Міжнародної Асоціації наукових
парків та сфер інновацій
(International Association of
Science Parks and Areas of
Innovation) IASP 2021
IASP 2021 - це щорічна (вже 38-ма) головна мережева подія IASP, яка збирає
делегатів та спікерів з усього світу, що пов'язує менеджерів Наукових парків
(STPs), Областей інновацій (AOI) та інших експертів з світу інновацій. Ця
конференція проходитиме з 28 по 30 вересня 2021 року, останній день -виключно
для членів IASP (виставка відкрита 28-29 числа).
Конференція IASP Virtual World - це унікальна можливість долучитися до
спільноти інноваційних екосистем, які представляють наукові парки та області
інновацій. В середньому ці конференції відвідують понад 700 делегатів з більш
ніж 65 країн.
Тема цьогорічної віртуальної Всесвітньої конференції IASP - «Сталость
інноваційних екосистем»
Дізнатися більше та зареєструватись для участі в IASP 2021 можна за
посиланням.

Конкурс міні-презентацій
(EPiC), організований
Гонконзькою корпорацією
науково-технічних парків
(HKSTP)
Конкурс міні-презентацій EPiC – це
чудова можливість за 60 секунд отримати
підтримку свого стартапу в розмірі 200 тис. доларів. Очикується, що цього року
в конкурсі будуть приймати участь більше 100 стартапів з більш ніж 40 країн
світу. До участі в конкурсі запрошуються стартапи, що працюють в наступних
секторах:






Фінансово-технологічний сектор
Охорона здоров’я
«Зелені» технології (CleanTech)
Будівництво
«Розумне» місто

Після конкурсу міні-презентацій буде проведено ексклюзивну сесію Investment
& Business Matching, яка відкриє можливості для транскордонних інвестицій.
Ознайомитись з стартапами в сфері CleanTech, що були відібрані для участі в
конкурсі міні-презентацій можна за наступним посиланням.

XXIII Міжнародна науковопрактична онлайн-конференція
"Відновлювана енергетика та
енергоефективність у XXI
столітті"
Запрошуємо Вас взяти участь у XXIII-ій міжнародній науково-практичній
онлайн-конференції "Відновлювана енергетика та енергоефективність у
XXI столітті" (програма ZOOM), яка відбудеться з 19 по 20 травня 2022 року.
Серед гостей заходу – науковці, представники державних структур, навчальних
закладів та бізнесу, інвестори та зарубіжні партнери.
Мета Конференції - обговорення проблем та перспектив розвитку
використання відновлюваних джерел енергії: електро- і біоенергетичних ресурсів,
тепла землі і теплопостачання країни за рахунок енергії сонця, вітру,
гідроенергетичних ресурсів, а також реалізації заходів для енергозбереження та
енергоефективності.

Тематика Конференції:  Енергоефективність  Комплексні системи з ВДЕ 
Вітроенергетика  Сонячна енергетика  Енергія біомаси  Гідроенергетика 
Геотермальна енергетика  Освітня діяльність  Воднева енергетика  Енергетика
довкілля (теплові насоси)  Розумні мережі
Зареєструватись для участі в Конференції можна на сайті Інституту
відновлюваної енергетики НАН України.

Запрошуємо
інвесторів та
підприємців на
INVEST RING
На INVEST RING підприємці
презентують свої бізнес проекти. Оцінюють презентації професійні експерти:
успішні інвестори та підприємці, представники інвестиційних фондів.
Тільки за 2020 рік команда Startup.Network провела близько 80 інвестиційних
заходів в 34 країнах.
Учасники івентів Startup.Network залучили понад 100 млн $ за останні три роки.
Інвестори на INVEST RING можуть:
 дізнатися нові тренди інвестиційного ринку;
 отримати поради від представників фондів і досвідчених інвесторів;
 познайомитися з кращими підприємцями країни;
 знайти бізнес для інвестування.
Підприємці на INVEST RING можуть:
 отримати зворотній зв'язок від провідних підприємців країни;
 сформувати нові зв'язки в бізнес-середовищі України;
 поліпшити питч свого проекту;
 знайти фінансування для свого бізнесу.
Дата і час проведення:
12 жовтня 2021 року 18:30
Місце проведення:
онлайн
Кінцева дата подання заявок: 6 жовтня 2021 року.
Зареєструватись для участі в INVEST RING можна за посиланням.

Фестиваль «зелених»
технологій в в сфері
енергетики
Фестиваль SET Tech спрямований на
побудову плідного та спільного
діалогу
між
енергетичними
стартапами, корпораціями, інвесторами та політиками. Організатори Фестивалю
впевнені в тому, енергетична промисловість потребує багато інноваційних
рішень, які можна швидко масштабувати. Для цього що політичні, економічні та
громадянські зацікавлені сторони повинні працювати рука об руку для
досягнення однієї мети: запровадження інновацій для різкого скорочення викидів
парникових газів.
Фестиваль SET Tech не тільки об’єднує глобальну мережу інноваторів, він також
надає учасникам доступ до найбільш інноваційних стартапів у сфері
енергетичних рішень та пов’язує їх з корпораціями, інвесторами та громадськими
організаціями, які прагнуть сприяти «зеленому» переходу в енергетичній сфері.
Участь у заході є безкоштовною, але реєстрація має бути схваленою Німецьким
енергетичним агентством (dena).
Зареєструватись для участі в SET Tech festival можна за цим посиланням.

Новини
партнерських
організацій

Акселераційна програма
Українського Фонду
Стартапів
Місія Українського Фонду Стартапів (УФС): сприяння створенню та зростанню в
Україні технологічних стартапів на ранній стадії розвитку, з метою підвищення їх
глобальної конкурентоспроможності.
Напрямки діяльності УФС:

 Підтримка стартапів на ранніх стадіях розвитку у вигляді грантів без участі в
капіталі
 Фінансування навчання стартапів в національних та міжнародних
акселераторах
 Пропозиція нових фінансових та нефінансових можливостей для стартапів
Мета акселераційної програми УФС - допомогти українським стартапам стати
успішними глобальними компаніями. Це навчання, менторство, обмін досвідом і
якісний нетворкінг з найсильнішими гравцями міжнародної стартап-екосистеми.
Ознайомитись з умовами участі та подати заявку на участь в акселераційній
програмі УФС можна за цим посиланням.

Проект Міністерства
Цифрової трансформації
360 Tech Ecosystem
Overview
360 Tech Ecosystem Overview – це онлайн платформа для пошуку бізнесінформації ІТ-компаній, людей, інвесторів та загалом всієї технологічної
екосистеми України.
Мета проєкту: зібрати та структурувати інформацію щодо всієї ІТ-екосистеми,
зокрема, яка стосується університетів, стартап-акселераторів, технохабів та всіх
технологічних індустрій, що відкриє нові можливості для ринку та дозволить
ефективніше взаємодіяти та розвиватись всім учасникам екосистеми.
Зібрана інформація включає в себе дані про поточний розвиток ІТ-компаній,
інформацію про засновників та осіб на керівних посадах, класифікація компаній
за індустріями, інвестиції та фінансування, злиття та поглинання, новини
компаній та тенденції в галузі.
Зокрема Проект дозволяє ознайомитись з інноваційною діяльністю компаній в
сфері CleanTech.

Новини від Проекту
Ucluster
Проект
Ucluster
об'єднує
стартапи,
інвесторів, академічні та місцеві органи влади. Проект пропонує українським
організаторам кластерів платформу для координації спільної роботи. На веб-

сторінці Проекту українські стартапи і учасникі кластерів можуть ознайомитись
з наступною інформацією:















Історія світовіх кластерів
Історія українських кластерів
Кластери в Глобальній Економіці
Кластери водних ресурсів
Кластери Запоріжжя (рос.)
Кластери Заходу та Півдня України
Кластери
Стартапи
Інвестиції
Школа кластерів
Топ українські ІТ-кластери
Топ українські Seed стартапи
Топ українські Growth стартапи
Топ українські ангел-інвестори

Ucluster базується в Сіетлі, штат Вашингтон, США та надає інформацію про
перспективні стартапи в Україні інвесторам у США та світі. Незабаром компанія
Ucluster відкриває стартап-акселератор в місті Києві, зосереджуючи увагу на
інвестиціях бізнес-ангелів в перспективні ІТ-стартапи. Для цього компанія
проводитиме щорічну конференцію з відбору технологічних стартапів в
акселератор.

Центр
ресурсоефективного та
чистого виробництва
(РЕЧВ)
Український Центр РЕЧВ продовжує успішно парацювати в рамках Глобальної
програми з створення екоіндустріальних парків (Global Eco-Industrial Parks
Programme - GEIPP).
Ця Програма втілюється Організацією Об’єднаних Націй з промислового
розвитку (ЮНІДО) в низці країн з перехідною економікою: В'єтнам, Індонезія,
Колумбія, Перу, Південна Африка, Україна, Єгипет.
Мета Програми - продемонструвати практичність і переваги моделі
екоіндустріального парку (ЕІП) задля підвищення ресурсоефективності та
покращення екологічних, економічних і соціальних показників залучених
індустріальних парків, сприяючи інклюзивному і сталому промисловому
розвитку.

У рамках виконання Глобальної програми з екоіндустріальних парків Центр
РЕЧВ надає наступні послуги:
 Виконання РЕЧВ-обстежень на підприємствах індустріального парку
 Розроблення технічних рішень для підвищення ресурсоефективності з
прорахуванням необхідних інвестицій та терміну окупності
 Пошуку можливостей для промислового симбіозу
З описом програми GEIPP можна ознайомитись за посиланням. (доступно
лише англійською мовою)

Дайджест Української
Асоціації бізнесу та
торговлі

Ukrainian Business &
Trade aAsociation
(UBTA)
Кліматичні,
природоохоронні
та
соціальні аспекти трансформують способи ведення бізнесу у світі.
Декарбонізація, охорона довкілля, високі соціальні стандарти для співробітників
мають стати частиною стратегії розвитку українських компаній не тільки заради
іміджу, але і для збереження їх конкурентних позицій.
Українська асоціація бізнесу та торгівлі (UBTA) - це асоціація, що об’єднує
український бізнес навколо ідеї сталого розвитку через формування потужних
економічних зв’язків між Україною, Європою та іншим світом. На даний момент
UBTA є лідером в розробці підходів та інструментів зеленої трансформації
українського бізнесу.
Українська асоціація бізнесу і торгівлі (UBTA) випускає дайджест на теми,
пов’язані з процесами декарбонізації економічної діяльності та сталого розвитку,
мета якого – допомогти українському бізнесу краще орієнтуватися у відповідних
сучасних світових трендах та ефективно реагувати на них.
Ознайомитись із вмістом дайджесту UBTA «Актуальна аналітика по темі
декарбонізації економіки та сталого розвитку» можна за цим посиланням.

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

Зареєстровані проекти Законів України, що прямо або опосередковано
впливатимуть на формування та зміцнення національної підприємницької та
інноваційної екосистеми в галузі чистих технологій знаходяться на розгляді в
чотирьох Комітетах Верховної Ради України, а саме:
 Комітет з питань економічного розвитку (11 законопроектів)
 Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг (8 законопроектів)
 Комітет з питань екологічної політики та природокористування (5 законопроектів)
 Комітет з питань освіти, науки та інновацій (1 законопроект)

Протягом 3 кварталу 2021 року з них був прийнятий та направлений на підпис
Президенту - 1 законопроект, прийняті в першому читанні – 4 законопроекти.
Не змінився стан проходження в ВР у 14 законопроектів (виділені .
). З них
6 законопроектів (виділені
)були внесені в ВР ще в 2019 році та наразі вони
майже не мають шансів бути включеними в порядок денний та розглянутими в
сесійній залі.
Проект Закону
Реєстраційний
України
номер
Комітет з питань екологічної політики та природокористування

Стан
проходження

Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення механізму регулювання
викидів забруднюючих речовин в
атмосферне повітря

№ 5339
від 06.04.2021

Прийнято в першому
читанні 15.07.2021

Про управління відходами

№ 2207-1-д
від 04.06.2020

Прийнято в першому
читанні 21.07.2021

Про державний екологічний контроль

№ 3091
від 19.02.2020

Прийнято в першому
читанні 15.07.2021

Про батареї і акумулятори

№ 2352
від 30.10.2019

Без змін - Включено
до порядку денного
12.11.2019

Про внесення змін до Закону України "Про
охорону атмосферного повітря"

№ 2638
від 19.12.2019

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг
Про внесення змін до законів України щодо
№ 5436
питання впровадження накопичувачів енергії
від 28.04.2021
Про внесення змін до деяких законів України
№ 5436-1
щодо забезпечення енергетичної безпеки та
від
11.05.2021
розвитку систем накопичення енергії
Про внесення змін до деяких законів України
щодо розвитку систем накопичення енергії та
торгівлі на електронних аукціонах

Без змін - Надано
висновок Комітету
про доопрацювання
27.02.2020
Надано висновок
Комітету 20.09.2021
Надано висновок
Комітету 20.09.2021

№ 5436-2
від 19.05.2021

Надано висновок
Комітету 20.09.2021

Про внесення змін до Закону України "Про
альтернативні види палива" щодо розвитку
виробництва біометану

№ 5464
від 05.05.2021

Прийнято за основу
та ухвалено в
першому читанні
09.09.2021

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо обов’язковості
використання рідкого біопалива
(біокомпонентів) у галузі транспорту

№ 3356-д
від 05.11.2020

Без змін - прийнято в
першому читанні
30.06.2021

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо стимулювання розвитку
ресурсної бази низьковуглецевої енергетики»

№ 5390
від 16.04.2021

Без змін - надано для
ознайомлення
20.04.2021

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо енергетичної утилізації
відходів

№ 5611
від 03.06.2021

Без змін - надано для
ознайомлення
07.06.2021

Про енергетичну ефективність

№ 4507
від 17.12.2020

Без змін - прийнято в
першому читанні
04.03.2021

№ 0943
від 29.08.2019

Надано для
ознайомлення
03.09.2021

Комітет з питань економічного розвитку
Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо діяльності технологічних
парків
Про внесення змін до Закону України "Про
індустріальні парки", спрямованих на
залучення інвестицій в промисловий сектор
економіки шляхом запровадження стимулів в
індустріальних парках

№ 4416-1
від 10.12.2020

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо імплементації окремих
положень
законодавства
Європейського
Союзу у сфері інтелектуальної власності

№ 1199
від 29.08.2019

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів
України
щодо
покращення
інвестиційного клімату в Україні

№ 2476
від 21.11.2019

Закон
прийнято
07.09.2021
Закон направлено на
підпис
Президенту
21.09.2021
Без змін - надано на
заміну
10.09.2019
Без змін - надано для
ознайомлення
27.11.2019

Про внесення змін до деяких законодавчих
актів України щодо набуття, здійснення та
захисту майнових прав інтелектуальної
власності

№ 2659
від 20.12.2019

Без змін – Надано для
ознайомлення
28.12.2019

Про засади державної підтримки нових
інвестицій в Україну

№ 3201
від 12.03.2020

Без змін – надано
висновок Комітету
17.07.2020

Про внесення змін до деяких законів України
стосовно покращення інвестиційного клімату
(щодо скасування державної реєстрації
договорів
(контрактів)
про
спільну
інвестиційну діяльність)

№ 3221
від 16.03.2020

Без змін – надано для
ознайомлення
20.03.2020

Про внесення змін до деяких законів України
щодо стимулювання розвитку енергосервісу

№ 4274-1
від 11.11.2020

Без змін – надано для
ознайомлення
16.11.2020

Про внесення змін до деяких законів України
щодо
вдосконалення
та
підвищення
прозорості
ефективного
управління
майновими правами правовласників у сфері
авторського права і (або) суміжних прав

№ 4537
від 24.12.2020

Без змін – надано для
ознайомлення
29.12.2020

Про внесення змін до деяких законів України
щодо удосконалення засад створення та
функціонування індустріальних парків

№ 5021
від 04.02.2021

Без змін – надано для
ознайомлення
09.02.2021

№ 5552
від 24.05.2021

Без змін – надано для
ознайомлення
26.05.2021

№ 4623
від 21.01.2021

Без змін – надано для
ознайомлення
25.01.2021

Проект Закону про авторське право і суміжні
права*
*09.06.2021 в ВР було зареєстровано 4
альтернативні законопроекти під тією ж
назвою
Комітет з питань освіти, науки та інновацій
Про внесення змін до деяких законів України
щодо стимулювання діяльності у сфері
трансферу технологій

Проект Закону про внесення змін до Закону
України
"Про
індустріальні
парки",
спрямованих на залучення інвестицій в
промисловий сектор економіки шляхом
запровадження стимулів в індустріальних
парках (реєстр. № 4416-1 від 10.12.2020)
Законопроєктом визначаються об’єкти, що можуть розміщуватися у складі
індустріального парку. Так, на такій територія можна буде займатися переробною
промисловістю, переробкою відходів (крім захоронення), науково-технічною
діяльністю та у сфері інформації/телекомунікацій.

Заборонено буде виготовляти підакцизну продукцію (крім автомобілів та інших
транспортних засобів), займатися гральним бізнесом.
Проєкт закону передбачає щонайменше 2 млрд грн бюджетних коштів на
розвиток індустріальних парків щороку – з 2022 року до 2025 року.
Керуючим компаніям та ініціаторам створення парку передбачають часткові
компенсації витрат на підключення та приєднання до електромереж, відсоткових
платежів за кредитами (залежно від частки експорту продукції власного
виробництва у загальному доході від діяльності).
Крім того з бюджету частково компенсуватимуть інвестиції учасників
індустріальних парків у створення виробництва, здійснених протягом перших
трьох років господарської діяльності в межах індустріального парку.
Для забезпечення податкових та митних пільг для учасників індустріальних парків
зареєстровані відповідні законопроєкти 5688 та 5689.
Документ також передбачає створення уповноваженого держоргану, що
реалізуватиме політику уряду щодо роботи індустріальних парків. Його уряд
повинен створити до 1 січня 2025 року.

Розпорядження КМУ «Про схвалення
Оновленого національно визначеного
внеску України до Паризької угоди»
№ 868-р від 30.07.2021 р.
Стратегічні цілі щодо декарбонізації та послідовний підхід до їх досягнення є
логічним продовженням євроінтеграційного курсу України. Уряд схвалив
Оновлений національний визначений внесок України до Паризької Угоди
(НВВ2). Відповідне рішення Кабінет Міністрів України прийняв з технікоюридичними правками сьогодні, 30 липня 2021 року.
У документі закладена ціль – до 2030 року скоротити викиди парникових газів до
рівня 35% порівняно з 1990 роком.
Серед основних заходів досягнення такого показника в наступні 10 років:
 модернізація енергетичних та промислових підприємств;
 розвиток відновлюваних джерел енергії;
 заходи енергоефективності в усіх секторах економіки від виробництва,
транспортування до споживання;
 термомодернізація будівель;
 збільшення
частки
органічного
сільського
господарства
та
ресурсозберігаючих практик сільського господарства;
 електрифікація та оновлення транспорту;
 запровадження ієрархії управління відходами;



збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом.

З проектом та аналітичним оглядом Оновленого національно визначеного внеску
України до Паризької Угоди можна ознайомитися за посиланням.

Розпорядження КМУ «Про
схвалення Стратегії енергетичної
безпеки» № 907-р від 04.08.2021 р.

Цю Стратегію енергетичної безпеки (на період до 2025 року) розроблено з метою
забезпечення збалансованості економічного, соціального та екологічного вимірів
сталого розвитку України. Стратегічні цілі Стратегії щодо забезпечення
енергетичної безпеки та завдання з їх досягнення відповідають цілям сталого
розвитку, визначеним Указом Президента України від 30 вересня 2019 р. № 722
“Про Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року”.
Зокрема Стратегія передбачає використання нових технологій виробництва,
транспортування, накопичення та споживання енергії, використання
відновлюваних/місцевих джерел енергії та цифровізацію енерговикористання,
що дозволить наблизити джерела виробництва енергії до споживача та
збалансувати режими роботи енергетичних систем.

Постанова КМУ «Питання
утворення акціонерного товариства
“Національний фонд інвестицій
України”» № 987 від 22.09.2021 р.»
Державне підприємство “Національний фонд
інвестицій України” було утворено відповідно до
постанови Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 295 “Про
утворення державного підприємства “Національний фонд інвестицій України” та
є державним комерційним підприємством.
Предметом діяльності підприємства є:
 залучення та концентрація фінансових ресурсів для реалізації
інвестиційних проектів;
 фінансування та реалізація пріоритетних інвестиційних проектів;
 залучення інвестицій;
 підготовка інвестиційних та інших проектів;






управління об’єктами власності відповідно до закону;
утворення інвестиційних фондів, участь в інвестиційних фондах;
участь у спільній діяльності;
участь у соціально значущих проектах.

Новою Постановою передбачено створення акціонерного товариства
“Національний фонд інвестицій України”, 100 відсотків акцій якого належать
державі, а повноваження з управління корпоративними правами держави у
статутному капіталі якого здійснює Міністерство економіки. Також передбачено
здійснення приватного розміщення першого випуску акцій товариства у кількості
100000 штук на загальну суму 100 000 000 гривень.

