
 
 

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

 
 
Протягом першого півріччя 2022 року Верховна Рада України 
прийняла 8 законів, що прямо або опосередковано впливають 
на формування та зміцнення національної підприємницької та 
інноваційної екосистеми в галузі чистих технологій. 
 

1. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки та інноваційної діяльності» № 2031-IX від 
01.02.2022 

Цим Законом визначено 6 пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки, а саме: 

 фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем розвитку 
науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного, людського 
потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у світі та сталого 
розвитку суспільства і держави; 

 інформаційні та комунікаційні технології; 

 енергетика та енергоефективність; 

 раціональне природокористування; 

 науки про життя, нові технології профілактики та лікування найпоширеніших 
захворювань; 

 нові речовини і матеріали. 
 
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо розвитку 

установок зберігання енергії» № 2046-IX від 15.02.2022 

Цим Законом: 

 вводяться нові терміни – «система накопичення енергії», «оператор системи 
накопичення енергії» та «повністю інтегровані елементи мережі»; 

 врегульовується правовий статус нового учасника на ринку електричної енергії – 
«оператор системи накопичення енергії» та визначаються його права та обов’язки; 

 встановлюються обмеження для оператора системи передачі та операторів систем 
розподілу провадити діяльність з накопичення енергії; 

 врегульовується питання ліцензування діяльності з накопичення енергії; 

 визначаються особливості використання системи накопичення енергії 
виробниками електричної енергії з відновлювальних джерел енергії, споживачами; 

 врегульовуються інші питання. 
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Законом для операторів систем накопичення енергії визначено, що останні повинні 
оплачувати тарифи на передачу, диспетчеризацію та розподіл лише за сальдований 
обсяг (обсяг відбору електроенергії за місяць мінус обсяг відповідного відпуску). 
Виробникам електричної енергії, яким встановлено “зелений” тариф, дозволяється 
зберігати енергію, вироблену на власних електроустановках, що використовують 
альтернативні джерела енергії, без отримання ліцензії зі зберігання енергії, а також за 
умови відбору електричної енергії установкою зберігання енергії виключно від 
власних генеруючих установок. 

 
3. Закон України «Про внесення зміни до статті 197 Податкового кодексу України щодо 

підтримки наукової і науково-технічної діяльності» № 2082-IX від 17.02.2022  
4. Закон України «Про внесення зміни до статті 282 Митного кодексу України щодо 

підтримки наукової і науково-технічної діяльності» № 2083-IX від 17.02.2022 

Цими Законами звільняються від оподаткування операції із ввезення на митну 
територію України у митному режимі імпорту товарів, визначених пунктом 21 частини 
першої статті 282 Митного кодексу України, що ввозяться державними науковими 
установами, державними закладами вищої освіти для забезпечення власної освітньої, 
наукової та науково-технічної діяльності.  

 
5. Закон України «Про захист інтересів осіб у сфері інтелектуальної власності під час дії 

воєнного стану, введеного у зв’язку із збройною агресією Російської Федерації проти 
України» № 2174-IX від 01.04.2022 

Закон передбачає зупинення перебігу строків, пов’язаних з охороною прав 
інтелектуальної власності, а також строків щодо процедур набуття цих прав, 
визначених спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та 
підзаконними актами. Запропоновано можливість правомочним особам подати 
документи (заяви, клопотання, заперечення, відповіді, тощо), подання яких 
вимагається спеціальними законами України у сфері інтелектуальної власності та 
іншими підзаконними актами протягом дев’яноста днів, від дня скасування воєнного 
стану, без сплати збору за продовження, подовження чи поновлення відповідних 
строків. 

 
6. Закон України «Про управління відходами» № 2320-IX від 20.06.2022 

Впроваджуючи рамковий Закон «Про управління відходами», Україна нарешті робить 
перший крок на шляху до цивілізованого управління відходами, який дозволить як в 
межах держави, так і локально на кожному підприємстві: 

 впровадити європейську ієрархію поводження із відходами, 

 організувати планування системи управління відходами на національному, 
регіональному та місцевому рівнях, 

 встановити принцип «забруднювач платить», 

 впровадити розширену відповідальність виробника, коли виробник продукції буде 
зобов’язаний забезпечити повну утилізацію упаковки, яку випустив на ринок разом 
із товарами. 

 
7. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо створення 

сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво» № 2330-IX від 21.06.2022 
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Закон вносить зміни до Податкового кодексу та рамкового закону про індустріальні 
парки. Зміни передбачають звільнення від ПДВ при імпорті нового обладнання, 
ввезеного в Україну учасниками індустріальних парків. 

Пільга дійсна лише за власного використання учасниками цього устаткування біля 
індустріального парку у цільових сферах: переробної промисловості чи науково-
дослідницької діяльності. Передавати таке обладнання в оренду, лізинг чи 
користування третім особам за інших умов заборонено. 

Крім того, індустріальні парки звільняються від податку на прибуток протягом десяти 
років, якщо вони працюють виключно на території індустріального парку. Друга умова 
– дивіденди акціонерам не нараховуються і виплачуються, у своїй прибуток прямує в 
розвитку індустріального парку. При невикористанні коштів у розвиток можуть 
втратити статус учасника індустріального парку. 

Також місцева влада може надавати їм пільгові ставки податку на нерухомість та 
плати за землю. 

 
8. Закон України «Про внесення змін до Митного кодексу України щодо створення 

сприятливих умов для залучення масштабних інвестицій у промислове 
виробництво» 2331-IX від 21.06.2022 

Цей Закон звільняє від сплати ввізного мита нове обладнання, яке ввозиться для 
діяльності у цільових сферах на території індустріального парку. 

Якщо власник протягом 5 років з моменту "пільгового" ввезення обладнання вирішить 
продати його або достроково втратить статус учасника індустріального парку, 
доведеться сплатити як мито, так і додаткову пеню. 

Метою цього закону є сприяння залученню прямих інвестицій у створення нових 
виробництв через механізм індустріальних парків задля перетворення їх на рушійну 
силу економічного та промислового розвитку шляхом запровадження інвестиційних 
стимулів, що відповідають сучасним світовим тенденціям та підвищать 
конкурентоспроможність вітчизняних індустріальних парків. 

Надання таких пільг буде потужним сигналом для потенційних інвесторів вкладати 
кошти у розвиток вітчизняних індустріальних парків із залученням науково-
інноваційного потенціалу. Це буде вагомою частиною післявоєнного відновлення 
економіки. 

 
15.02.2022 з метою підготовки до першого читання до порядку денного Верховної Ради 
України було включено 3 законопроекти: 

1. Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання застосування 
екологічних маркувань і декларацій (рег. №6446 від 17.12.2021) 

Мета законопроекту: врегулювати застосування екологічних маркувань і декларацій, 
щоб уникнути їх недобросовісного використання та забезпечити споживачів 
достовірною та достатньою інформацією про екологічні характеристики товарів і 
послуг. Це дозволить споживачеві робити обґрунтований вибір з урахуванням 
інтересів охорони довкілля.  

Основні положення законопроекту: 

 Запровадити терміни "екологічне маркування", "екологічні декларації", "екологічна 
самодекларація" та встановити основні вимоги до їх застосування.  

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72319
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73471
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=73471


 Заборонити нанесення на етикетку продукції або пакування, у документації на 
продукцію, в рекламних та інших матеріалах екологічного маркування за 
відсутності сертифікату, що засвідчує відповідність продукції вимогам екологічних 
критеріїв, виданого органом з оцінки відповідності, компетентність якого 
підтверджена шляхом акредитації відповідно законодавству. Будь-які позначення 
та написи "екологічний", "екологічно дружній", "дружній до довкілля" та будь-яких 
однокореневих та/або похідних слів з префіксами "еко-" тощо будь-якими мовами 
відносно товарів чи послуг за відсутності сертифікату відповідності слід вважати 
обманом покупця, користувача або замовника. Виключити можливість нечіткого 
або неправдивого екологічне маркування.  

 Передбачити можливість державної підтримки операторам екологічно кращої 
продукції у рамках загальнодержавних та регіональних програм.  

 Надати право розміщувати екологічне маркування на продукції та кормах не лише 
у тому разі, якщо така продукція була отримана в результаті органічного 
виробництва. (Усунути невиправдане обмеження для екологічного маркування). 

 
2. Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення 

(щодо посилення відповідальності у сфері охорони навколишнього природного 
середовища, використання природних ресурсів) (рег. №6175-1 від 01.11.2021)  

Мета законопроекту: забезпечити екологічну безпеку, уникнути негативного впливу 
господарської та іншої діяльності на довкілля шляхом посилення відповідальності за 
порушення вимог законодавства у сфері охорони навколишнього природного 
середовища. Проект закону намагається усунути дисбаланс між фактичним розміром 
заподіяної довкіллю шкоди та сумою існуючих штрафів. Автори законопроекту 
вважають, що більшість статей Кодексу України не відповідають сучасним 
економічним умовам, а незначний розмір штрафів за порушення вимог 
природоохоронного законодавства не стимулює до дотримання встановлених вимог. 
Це нівелює зусилля держави, спрямовані на збереження довкілля та забезпечення 
належного рівня екологічної безпеки.  

Основні положення законопроекту:  
Передбачено підвищення штрафів за окремі види правопорушень від 2 до 200 разів 
(щодо основного ПЗУ № 6175; межа максимального штрафу – 68 000 грн). У низці 
статей розширюється склад правопорушень, зокрема, у частині охорони та 
збереження територій та об’єктів природно-заповідного фонду, об’єктів тваринного та 
рослинного світу, лісових ресурсів, управління відходами. Уточнені повноваження 
щодо застосування санкцій за порушення природоохоронного законодавства 
адміністративних комісій, районних, міських чи міськрайонних судів, органів 
Національної поліції та інших органів влади.  

 
3. Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (рег.№6477 від 

28.12.2021) 

Мета законопроекту: створити правові та організаційні засади для національного 
реєстру викидів та перенесення забруднювачів (РВПЗ). Запустити єдину уніфіковану 
електронну систему доступу до інформації про стан довкілля. Нею зможуть 
скористатися як органи влади для здійснення своїх екологічних повноважень, так і 
будь-хто із громадян, аби отримати важливу інформацію, що стосується якості життя.  
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Законопроект також покликаний гармонізувати українське екологічне законодавство 
із відповідними нормативними актами Євросоюзу. Зокрема наша держава таким 
чином виконуватиме свої зобов’язання, які взяла на себе, коли ратифікувала протокол 
Орхуської Конвенції. Тоді вона заявила про намір вести свою екологічну політику 
відкрито, взаємодіяти з громадянами та залучати їх до вирішення екологічних питань.  

Основні положення законопроекту:  

 РВПЗ, адаптований до національних потреб, допоможе державі відслідковувати 
утворення викидів і перенесення забруднювачів у часі і просторі; аналізувати 
зменшення викидів і встановлювати пріоритети у скороченні та ліквідації 
потенційно найбільш шкідливих викидів.  

 Реєстр дасть змогу запобігти забрудненню і знизити навантаження від моніторингу 
та контрольно-наглядових заходів. Його дані використовуватимуть в оцінці ризиків 
для здоров'я людини і навколишнього середовища.  

 Розповсюдження інформації про забруднення дозволить промисловим 
підприємствам порівнювати свою природоохоронну діяльність з іншими, обирати 
та впроваджувати найкращі світові практики щодо скорочення викидів і таким 
чином заощаджувати фінансові ресурси. 

 Національний РВПЗ подаватиме дані згідно світових стандартів, що допоможе 
країні сумлінно виконувати свої міжнародні зобов’язання.  

Законопроект передбачає відповідальність за порушення вимог законодавства у сфері 
реєстрації викидів та перенесення забруднювачів. За такі правопорушення 
передбачено штраф, у більшості випадків - у десятикратному розмірі місячної 
мінімальної заробітної плати. 

 
10 червня 2022 року за № 7456 був зареєстрований проект Закону України «Про 
внесення змін до Закону України «Про інвестиційну діяльність» щодо підтримки 
виробників та залучення іноземних інвестицій під час воєнного стану». 

Законопроектом пропонується: 

 доповнити коло суб’єктів інвестиційної діяльності іноземними фінансовими 
установами і міжнародними фінансовими організаціями; 

 передбачити особливості інвестиційної діяльності в умовах воєнного стану; 

 заохочувати іноземних інвесторів створювати з українськими суб’єктами спільні 
підприємства для реалізації інвестиційних проектів під час воєнного стану (частка 
іноземних інвестицій у статутному капіталі має становити не менше 10 відсотків та не 
більше 80 відсотків, а інвестування від приватних інвесторів має складати не менше 
4 000 прожиткових мінімумів для працездатних осіб протягом трьох місяців з початку 
реалізації проекту); 

 суб’єкти господарювання поділяються в залежності від видів діяльності та розміру 
підприємства та у залежності від цього визначаються види підтримки; 

 для проектів у сфері альтернативних джерел енергії (будівництво нових об’єктів 
альтернативної енергетики або модернізація старих об’єктів) передбачається 
допомога у вигляді надання коштів на безповоротній основі за рахунок коштів 
державного, місцевих бюджетів або міжнародної допомоги, що надається для 
наданої для таки цілей: 

 шляхом безоплатного або пільгового надання в користування земельних ділянок або 
майнових комплексів державної або комунальної форми власності в межах до 5 
гектар або 10000 квадратних метрів відповідно, строком до 5 років; 

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=74361
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=74361
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?id=&pf3511=74361


 підключення ліній тепло-, газо-, водо- та електропостачання до об’єктів, де будуть 
розміщуватися виробничі приміщення; 

 придбання устаткування, обладнання та комплектуючих до них, які безпосередньо 
використовується суб’єктом господарювання для виробництва продукції; 

 безоплатного перевезення устаткування, майна та інших матеріальних цінностей, 
необхідних для провадження діяльності суб’єкта; 

 безоплатне або пільгове забезпечення проживання працівників суб’єкта 
господарювання протягом 3 місяців. 

 

Огляд стану законопроектів, що знаходяться на розгляді в комітетах 
Верховної Ради України 

Вірогідність прийняття законопроекту найближчим часом: 

Висока  

Помірна 

Низька 

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

Реєстр. 
номер 

Дата 
подання 

Назва законопроекту 
Стан 

проходження 

2582 12.12.2019 Проект Закону про внесення змін до Закону 
України "Про ринок електричної енергії" 
(щодо енергетичної безпеки, балансування 
енергосистеми та системи накопичення 
енергії) 

Включено до 
порядку денного 
19.10.2021 

3356-д 05.11.2020 Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
обов'язковості використання рідкого 
біопалива (біокомпонентів) у галузі 
транспорту 

Прийнято за основу 
30.06.2021 

5146-1 11.03.2021 Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
врахування результатів оцінки впливу на 
довкілля та врегулювання деяких питань у 
сфері поводження з радіоактивними 
відходами 

Включено до 
порядку денного 
19.10.2021 

5390 16.04.2021 Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
стимулювання розвитку ресурсної бази 
низьковуглецевої енергетики 

Включено до 
порядку денного 
19.10.2021 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/270
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/4577
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/25910
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26335


5611 03.06.2021 Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
енергетичної утилізації відходів 

Включено до 
порядку денного 
19.10.2021 

7524 06.07.2022 Проект Закону про внесення змін до деяких 
законодавчих актів України щодо 
запровадження механізмів мінімізації 
ризиків коливання цін на електричну 
енергію, вироблену з альтернативних 
джерел енергії 

Надано для 
ознайомлення 
08.07.2022 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

Реєстр. 
номер 

Дата 
подання 

Назва законопроекту 
Стан 

проходження 

2350 30.10.2019 Проект Закону про відходи електричного та 
електронного обладнання 

Включено до 
порядку денного 
12.11.2019 

2352 30.10.2019 Проект Закону про батареї і акумулятори Включено до 
порядку денного 
12.11.2019 

3091 19.02.2020 Проект Закону про державний екологічний 
контроль 

Прийнято за основу 
15.07.2021 

5766 14.07.2021 Проект Закону про внесення змін до Закону 
України "Про оцінку впливу на довкілля" 
стосовно удосконалення процедури оцінки 
впливу на довкілля 

Надано висновок 
Комітету про 
розгляд 
01.12.2021 

6004-1 07.09.2021 Проект Закону про запобігання, зменшення 
та контроль забруднення, що виникає в 
результаті промислової діяльності 

Надано для 
ознайомлення 
08.09.2021 

6077 21.09.2021 Проект Закону про обмеження 
виробництва та обігу пластикової продукції 
одноразового використання на території 
України 

Надано для 
ознайомлення 
23.09.2021 

7327 28.04.2022 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
державної системи моніторингу довкілля 

Передано на 
повторне перше 
читання 
08.07.2022 

 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/26830
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39925
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/622
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/545
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1271
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27353
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27642
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/27770
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/39521


Комітет з питань освіти, науки та інновацій 

Реєстр. 
номер 

Дата 
подання 

Назва законопроекту 
Стан 

проходження 

4623 21.01.2021 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
стимулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій 

Надано висновок 
Комітету про 
доопрацювання 
13.12.2021 

6357 29.11.2021 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про наукову і науково-
технічну діяльність" щодо Національного 
фонду досліджень України» 

Надано для 
ознайомлення 
30.11.2021 

6418 10.12.2021 Проект Закону про основні засади 
формування та реалізації пріоритетних 
напрямів наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності в Україні 

Надано для 
ознайомлення 
14.12.2021 

 

Комітет з питань економічного розвитку 

Реєстр. 
номер 

Дата 
подання 

Назва законопроекту 
Стан 

проходження 

0943 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
діяльності технологічних парків 

Надано для 
ознайомлення 
03.09.2019 

1199 29.08.2019 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
імплементації окремих положень 
законодавства Європейського Союзу у 
сфері інтелектуальної власності 

Надано на заміну 
10.09.2019 

2134 12.09.2019 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
сприяння інвестиційної привабливості 
України та забезпечення захисту прав і 
законних інтересів суб'єктів 
підприємницької діяльності 

Включено до 
порядку денного 
02.10.2019 

2476 21.11.2019 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо 
покращення інвестиційного клімату в 
Україні 

Надано для 
ознайомлення 
27.11.2019 

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/5261
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/28383
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/38553
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/3031
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1028
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/965
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/367


3201 12.03.2020 Проект Закону про засади державної 
підтримки нових інвестицій в Україну 

Надано висновок 
Комітету 
17.07.2020 

3221 16.03.2020 Проект Закону "Про внесення змін до 
деяких законів України стосовно 
покращення інвестиційного клімату 
(щодо скасування державної реєстрації 
договорів (контрактів) про спільну 
інвестиційну діяльність)" 

Надано для 
ознайомлення 
20.03.2020 

3496 18.05.2020 Проект Закону про внесення змін до 
деяких Законів України щодо 
виконавчих органів юридичних осіб та 
покращення інвестиційної політики 

Надано для 
ознайомлення 
20.05.2020 

4274 26.10.2020 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України "Про запровадження 
нових інвестиційних можливостей, 
гарантування прав та законних інтересів 
суб'єктів підприємницької діяльності для 
проведення масштабної 
енергомодернізації" 

Надано для 
ознайомлення 
28.10.2020 

5021 04.02.2021 Проект Закону про внесення змін до 
деяких законів України щодо 
удосконалення засад створення та 
функціонування індустріальних парків 

Надано для 
ознайомлення 
09.02.2021 

5552-1 09.06.2021 Проект Закону про авторське право і 
суміжні права 

Прийнято за основу 
01.07.2022 

7456 10.06.2022 Проект Закону про внесення змін до 
Закону України «Про інвестиційну 
діяльність» щодо підтримки виробників 
та залучення іноземних інвестицій під 
час воєнного стану 

Надано для 
ознайомлення 
13.06.2022 

  

https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1547
https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/1588
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РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ  
КАБІНЕТУ  МІНІСТРІВ  

УКРАЇНИ  
 
 
 

 

 Постанова КМУ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов 
Кабінету Міністрів України» № 17 від 12.01.2022 

Ця Постанова спрямована на приведення підзаконних нормативно-правових актів у 
відповідність до Закону України «Про енергетичну ефективність». Відповідно до неї 
втратили чинність 5 Постанов Кабінету Міністрів України, які стосувалися державної 
експертизи з енергозбереження на вимогу старого, вже нечинного Закону України 
«Про енергозбереження» 1994 року. 

Таким чином, повністю скасовано застарілий адміністративний інструмент – державну 
експертизу з енергозбереження. Раніше проходження державної експертизи з 
енергозбереження було платним та обов’язковим під час діяльності, пов’язаної з 
видобуванням, виробництвом та споживанням паливно-енергетичних ресурсів, для 
отримання пільг, кредитування заходів з енергоефективності та деяких інших 
напрямів. 

Натомість, Законом України «Про енергетичну ефективність» передбачено широке 
використання таких європейських інструментів, як енергетичний менеджмент та 
аудит. 

 

 Постанова КМУ «Деякі питання організації та проведення міжнародного конкурсу 
наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів “МІСТ ПАТОНА. 
РАTON BRIDGE”» № 50 від 26.01.2022 

Міжнародний конкурс наукових, науково-технічних розробок та інноваційних проектів 
“МІСТ ПАТОНА. РАTON BRIDGE” (далі — конкурс) –– є відзначенням результатів 
виконання молодими вченими, винахідниками, інноваторами прикладних наукових 
досліджень або науково-технічних (експериментальних) розробок, а також проектів, 
спрямованих на розроблення, створення та реалізацію інноваційної продукції/послуг, 
для забезпечення розвитку держави на основі інновацій та новітніх технологій і 
стимулювання впровадження у реальному секторі економіки найбільш 
конкурентоспроможних технологій шляхом їх винагородження. 

Конкурс проводиться за такими сферами: 

 цифрова економіка та суспільство; 

 ресурсоефективна економіка та “зелене” зростання; 

 біоекономіка, натуральні ресурси; 

 здоров’я нації; 

 передові індустріальні технології та матеріали; 

 культура, креативність, інклюзивне суспільство; 

 безпека та оборона. 
 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznannya-takimi-shcho-vtratili-chi-a17
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https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-provedennya-mizhnarodnogo-s50-260122
https://www.kmu.gov.ua/npas/deyaki-pitannya-organizaciyi-ta-provedennya-mizhnarodnogo-s50-260122


 Розпорядження КМУ Про схвалення Концепції запровадження та розвитку ринку 
зелених облігацій в Україні № 175-р від 23.02.2022  

Концепція передбачає розробку керівництва та національних стандартів, 
запровадження акредитації незалежних оцінювачів, розробку системи пільг та 
стимулів на ринку, запровадження механізмів залучення зацікавлених сторін. 

За оцінками IFC, потенціал ринку «зеленого» фінансування в Україні до 2030 року 
становить близько $73 млрд, з яких потенціал ринку безпосередньо «зелених» 
облігацій – $36 млрд.  

 
ПРОЕКТИ РЕГУЛЯТОРНИХ АКТІВ КМУ 
 
20.01.2022 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про Національний план дій з 
розвитку відновлюваної енергетики на період до 2030 року» 

Проектом акту визначаються індикативні цілі розвитку відновлюваної енергетики та заходи 
правового й організаційного характеру, реалізація яких створить підґрунтя для досягнення 
зазначених цілей. 
Переважна більшість заходів спрямована на розробку нових нормативно-правових актів або 
вдосконалення існуючої законодавчої бази у сфері відновлюваної енергетики, проведення 
організаційних заходів для різних напрямів державної політики. 
План заходів спрямований на створення умов для збалансованого розвитку сфери виробництва та 
використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, сприяння сталому 
економічному розвитку країни. 

 
11.02.2022 
Проєкт постанови Уряду «Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану» 

Основною метою прийняття проекту акту є встановлення порядку створення реєстру біометану, 
його функціональних можливостей, строків та процедури подання інформації до нього, створення 
облікового запису користувача реєстру біометану, видачі, передачі, розподілу та анулювання 
гарантій походження біометану, видачі сертифікатів походження біометану, а також інші питання 
функціонування реєстру біометану. 
Прийняття проекту акту дозволить запустити ринок біометану шляхом надання виробникам 
електричної/теплової енергії гарантій походження при купівлі/продажу біометану. 

 
03.06.2022 
Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Стратегії 
розвитку індустріальних парків на період до 2030 року» 

Проект стратегії передбачає, зокрема, перехід індустріальних парків до моделі еко-
індустріальних парків, з їх економічними, екологічними та соціальними показниками. 
Також у документі ідеться про впровадження інноваційного, ресурсоефективного та 
екологічно чистого виробництва, та промислового симбіозу в індустріальних парках. 
Адже, це сприятиме переходу країни до економіки закритого циклу, досягнення цілей 
сталого розвитку та виконання Україною низки міжнародних зобов’язань, зокрема заходів 
в рамках Європейського зеленого курсу. 
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