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

 
 
Протягом другого півріччя 2022 року Верховна Рада України 
прийняла 6 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 удосконалення 

механізму регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря» 
№ 2393-IX від 09.07.2022 

Цей Закон встановлює: 
- 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». 
 
2. Закон України «Про внесення змін до деяких законів України щодо створення умов для 

запровадження комплексної термомодернізації будівель» № 2392-IX від 09.07.2022  

Цим Законом вносяться зміни до Законів «Про фонд енергоефективності», «Про 
енергетичну ефективність будівель» та деяких інших Законів спрямовані на:  

- скорочення кількості процедур та часу їх здійснення, необхідних для реалізації проектів 
з впровадження енергоефективних заходів та термомодернізації житлових будівель 

- врегулювання зазначеної проблеми шляхом створення можливості реалізації часткових 
проектів з впровадженням чітких критеріїв щодо результатів їх реалізації в частині 
показників енергетичної ефективності 

- приведення положень Закону України «Про енергоефективність будівель» у 
відповідність з оновленими повноваженнями центральних органів виконавчої влади, 
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що були визначені постановою КМУ від 02 вересня 2019 року №829 «Деякі питання 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» 

 
3. Закон України «Про ратифікацію Угоди про грант Фонду Е5Р (Проект 

"Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком та Угоди про надання інвестиційного гранту (Проект 
"Енергоефективність громадських будівель в Україні") між Україною та Європейським 
інвестиційним банком» № 2398-IX від 18.07.2022  

 
4. Закон України «Про Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів» № 

2614-I від 20.09.2022  

Основні положення законопроекту:  

- Національний реєстр викидів та перенесення забруднювачів (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. 
 
5. Закон України «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським Союзом про 

участь України у Програмі ЄС LIFE - Програмі дій з довкілля та клімату» № 2590-
IX  від 20.09.2022  

Цілі Програми LIFE - сприяти переходу до сталої, кругової, енергоефективної, заснованої 
на відновлюваних джерелах енергії, кліматично нейтральної та стійкої економіки з метою 
захисту, відновлення та покращення якості навколишнього середовища, в т.ч. повітря, 
води та грунтів, а також зупинити втрати біорізноманіття та подолати деградацію 
екосистем, сприяючи, таким чином, сталому розвитку. 

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, 
Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої 
сторони, передбачає зобов'язання сторін посилити співробітництво у сфері охорони 
навколишнього середовища та їхню відданість принципам сталого розвитку і зеленої 
економіки; 
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6. Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших 
законів України щодо особливостей оподаткування підприємницької діяльності 
електронних резидентів» № 2654-IX від 06.10.2022 

Е-резидентство – це спеціальна реєстрація іноземця в Україні, яка надає йому право 
надалі зареєструватися фізичною особою-підприємцем на 3-й групі спрощеної системи 
оподаткування з певними особливостями для е-резидента. Наприклад, е-резиденти 
ведуть зовсім інший бухгалтерський облік та на них не розповсюджуються обмеження 
спрощеної системи оподаткування щодо дозволених видів діяльності. 
Після успішної реєстрації е-резиденти зможуть: 
- зареєструвати бізнес в Україні віддалено, створити банківський рахунок онлайн, 

отримати особистий електронний цифровий підпис, керувати бізнесом віддалено; 
- експортувати будь-які послуги з України; 
- стати платником податку 3-ї групи спрощеної системи оподаткування, а саме податку з 

обороту за ставкою у 5%; 
- отримувати дохід у рамках ліміту ФОП 3-ї групи, а саме 7 805 500 грн на рік; 
- оподатковувати весь дохід вище ліміту за ставкою у 15%, але виключно дохід, 

отриманий за експорт послуг з України; 
- відкрити онлайн-рахунок в банку; 
- вести всі розрахунки з контрагентами у безготівковій формі; 
- банк, як податковий агент, сплачує всі податки та подає звітність за е-резидентства; 
- вести все листування з податковою та іншими державними органами, подавати 

звітність в електронній формі, без паперу. 
 
Загалом станом на кінець 2022 року в 7 комітетах Верховної Ради України знаходиться 
на розгляді та доопрацюванні 50 законопроектів, що прямо або опосередковано 
можуть впливати на формування та зміцнення національної підприємницької та 
інноваційної екосистеми в галузі чистих технологій. З них 13 законопроектів підготовано 
та подано в ВР під час збройної агресії РФ проти України (виділені червоним кольором). 

До розгляду на пленарних засіданнях восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання підготовлені наступні законопроекти: 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Комітет / 
Стан проходження 

5039 05.02.2021 

Про внесення змін до Закону України «Про 
пестициди та агрохімікати» щодо державної 
реєстрації дигестату біогазових установок 

Комітет з питань аграрної 
та земельної політики. 
Надано висновок Комітету 
про розгляд – 10.09.2021 

3631 11.06.2020 

Про внесення змін деяких законодавчих актів 
України щодо стимулювання зменшення обсягів 
скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти, 
викидів в атмосферне повітря та розміщення 
відходів 

Комітет з питань 
екологічної політики та 
природокористування. 
Надано висновок Комітету 
про доопрацювання – 
17.11.2020 

4623 21.01.2021 

Про внесення змін до деяких законів України щодо 
стимулювання діяльності у сфері трансферу 
технологій 

Комітет з питань освіти, 
науки та інновацій. 
Надано висновок Комітету 
про доопрацювання – 
13.12.2021 
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3390-1 12.05.2020 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо посилення відповідальності у сфері 
поводження з відходами 

Комітет з питань 
екологічної політики та 
природокористування. 
Надано висновок Комітету 
про розгляд – 10.09.2020 

3926 22.07.2020 

Про внесення змін до статті 83 Кодексу України про 
адміністративні правопорушення щодо підвищення 
відповідальності за порушення правил 
застосування, зберігання, транспортування, 
знешкодження, ліквідації та захоронення 
пестицидів і агрохімікатів, токсичних хімічних 
речовин та інших препаратів 

Комітет з питань 
правоохоронної 
діяльності. 
Надано висновок Комітету 
про розгляд – 10.09.2020 

6175 13.10.2021 

Про внесення змін до Кодексу України про 
адміністративні правопорушення в частині 
посилення відповідальності у сфері охорони 
природи, використання природних ресурсів 

Комітет з питань 
правоохоронної 
діяльності. 
Надано висновок Комітету 
про доопрацювання – 
18.05.2022 

5731 05.07.2021 

Про внесення змін до Закону України «Про 
дорожній рух» щодо руху самобалансуючих 
транспортних засобів, обладнаних 
електродвигунами (електросамокат, сігвей, сегвіл, 
гіроскутер) 

Комітет з питань 
транспорту та 
інфраструктури. 
Надано висновок Комітету 
про доопрацювання – 
03.12.2021 

7434 03.06.2022 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів 
України щодо визначення електричних 
транспортних засобів та об’єкта зарядної 
інфраструктури 

Комітет з питань 
транспорту та 
інфраструктури. 
Надано висновок Комітету 
про доопрацювання – 
20.07.2022 

Згідно Постанові ВР «Про порядок денний восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого 
скликання» 2557-IX (в редакції від 16.11.2022) доручено підготувати і доопрацювати для 
розгляду восьмої сесії Верховної Ради України дев’ятого скликання наступні 
законопроекти (по комітетах): 

Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

4357  10.11.2020  
Проект Закону про внесення змін до Бюджетного кодексу 
України щодо стимулювання розвитку енергосервісу 

Надано для 
ознайомлення – 
12.11.2020 

3356 05.11.2020 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо обов’язковості використання рідкого біопалива 
(біокомпонентів) у галузі транспорту (друге читання) 

Прийнято за основу 
– 30.06.2022 
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4356 10.11.2020 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо стимулювання розвитку енергосервісу 

Включено до 
порядку денного – 
19.10.2021 

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

Включено до 
порядку денного – 
19.10.2021 

5611 03.06.2021 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо енергетичної утилізації відходів 

Включено до 
порядку денного – 
19.10.2021 

8172 02.11.2022 

Про деякі питання використання транспортних засобів, 
оснащених електричними двигунами та внесення змін до 
деяких законодавчих актів України щодо подолання 
паливної залежності і розвитку електрозарядної 
інфраструктури та електричних транспортних засобів 

Прийнято за основу 
– 01.12.20228172 

 

Комітет з питань екологічної політики та природокористування 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

2350 30.10.2019 Про відходи електричного та електронного обладнання 
Включено до 
порядку денного – 
12.11.2019 

2352 30.10.2019 Про батареї і акумулятори 
Включено до 
порядку денного – 
12.11.2019 

3091 19.02.2020 Про державний екологічний контроль  
Прийнято за 
основу – 
15.07.2021 

6004 07.09.2021 
Проект Закону про інтегроване запобігання та контроль 
промислового забруднення 

Надано для 
ознайомлення – 
08.09.2021 

6077 21.09.2021 
Про обмеження виробництва та обігу пластикової продукції 
одноразового використання на території України  

Надано для 
ознайомлення – 
23.09.2021 

6018 09.09.2021 Проект Закону про екологічне страхування 
Надано для 
ознайомлення – 
15.09.2021 

6100 24.09.2021 
Про внесення змін до частини першої статті 4 Закону України 
«Про обмеження обігу пластикових пакетів на території 
України» 

Надано для 
ознайомлення – 
28.09.2021 

6446  17.12.2021 
Проект Закону про внесення змін до деяких законів України 
щодо регулювання застосування екологічних маркувань і 
декларацій 

Надано для 
ознайомлення – 
21.12.2021 
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6544 24.01.2022 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо модернізації державної політики в напрямі 
досягнення Цілей сталого розвитку та стимулювання 
впровадження раціональної моделі споживання природних 
ресурсів і продукції 

Надано для 
ознайомлення – 
26.01.2022 

7327 28.04.2022 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо державної системи моніторингу довкілля, інформації 
про стан довкілля (екологічної інформації) та 
інформаційного забезпечення управління у сфері довкілля 

Прийнято за 
основу – 
16.11.2022 

 

Комітет з питань освіти, науки та інновацій 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

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

Надано для 
ознайомлення – 
30.11.2021 

7658 11.08.2022 Про інноваційні парки 
Надано для 
ознайомлення – 
15.08.2022 

 

Комітет з питань економічного розвитку 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

0943 29.08.2019 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо діяльності технологічних парків 

Надано для 
ознайомлення – 
03.09.2019 

2134 12.09.2019 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння інвестиційній привабливості України та 
забезпечення захисту прав і законних інтересів суб’єктів 
підприємницької діяльності 

Включено до 
порядку денного – 
02.10.2019 

2476 21.11.2019 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо покращення інвестиційного клімату в Україні 

Надано для 
ознайомлення – 
27.11.2019 

3221 16.03.2020 

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

Надано для 
ознайомлення – 
09.02.2021 

7456 10.06.2022 
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 

 

Комітет з питань фінансів, податкової та митної політики 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

3214 16.03.2020 

Про внесення зміни до статті 287 Митного кодексу України 
стосовно покращення інвестиційного клімату (щодо 
скасування державної реєстрації договорів (контрактів) 
про спільну інвестиційну діяльність) 

Надано для 
ознайомлення – 
20.03.2020 

3791 03.07.2020 
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
вдосконалення оподаткування інвесторів за угодами про 
розподіл продукції 

Надано для 
ознайомлення – 
07.07.2020 

5228 12.03.2021 
Про внесення змін до статті 288 Податкового кодексу 
України щодо орендної плати для земельних ділянок, на 
яких вирощуються енергетичні рослини 

Надано для 
ознайомлення – 
16.03.2021 
 

7216 26.03.2022 
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо 
оподаткування палив альтернативних 

Надано для 
ознайомлення – 
29.03.2022 

7233 30.03.2022 

Про внесення змін до Податкового кодексу України та 
інших законодавчих актів України щодо справляння 
єдиного внеску та обліку спирту етилового 
денатурованого та продукції хімічного і технічного 
призначення 

Прийнято за основу 
– 01.04.2022 

 

Комітет з питань аграрної та земельної політики 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

Стан 
проходження 

4558 30.12.2020 

Про внесення змін до деяких законів України щодо 
вдосконалення державного регулювання у сфері 
поводження з пестицидами і агрохімікатами (друге 
читання) 

Закон прийнято – 
16.11.2022 
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5227 12.03.2021 
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 
щодо сприяння розвитку сфери вирощування 
енергетичних рослин 

Надано для 
ознайомлення – 
16.03.2021 

7711 29.08.2022 

Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо 
особливості регулювання земельних відносин для 
забезпечення швидкої реалізації інвестиційних проектів, 
спрямованих на відновлення економіки України під час дії 
воєнного стану та у відбудовний період 

Надано для 
ознайомлення – 
31.08.2022 

 

Комітет з питань бюджету 

Реєстр. 
Номер 

Дата  
подання 

Назва  
законопроекту 

Стан 
проходження 

554329 20.05.2021 
Про внесення змін до Бюджетного кодексу України щодо 
стимулювання інноваційної діяльності бюджетних установ 

Надано для 
ознайомлення - 
24.05.2021 

 

Також на розгляді в Комітетах ВР знаходиться низка законопроектів, які поки що не 
включені до розгляду та доопрацювання на поточній (восьмій) сесії роботи Парламенту: 

Реєстр. 
Номер 

Дата 
подання 

Назва 
законопроекту 

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

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

8052  19.09.2022 Проект Закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 
розвитку електронної торгівлі альтернативними видами палива 

8118  10.10.2022 Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» щодо Національного фонду досліджень України 

8119  10.10.2022 Проект Закону про залучення інвестицій у розвиток галузі рибного 
господарства 

8138  19.10.2022 Проект Закону про внесення змін до Закону України "Про державну 
підтримку інвестиційних проектів із значними інвестиціями в Україні" 

8191  08.11.2022 Проект Закону про внесення змін до деяких законів України щодо 
продовження строку введення в експлуатацію об'єктів відновлюваної 
енергетики за договорами купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" 
тарифом, укладеними до 31 грудня 2019 року 
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РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ  
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ  

УКРАЇНИ  
 
 
 

 
Постанова КМУ від 12.07.2022 № 782 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок та 
середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності загальнодержавного 
та галузевого рівнів 
 
Постанова КМУ від 12.07.2022 № 779 
Про внесення змін до Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових 
екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з 
реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 
 
Постанова КМУ від 22.07.2022 № 823 
Про затвердження Порядку функціонування реєстру біометану 
 
Постанова КМУ від 09.08.2022 № 881 
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо інвестиційних 
проектів із значними інвестиціями 
 
Розпорядження КМУ 08.10.2022 № 892-р 
Про затвердження національного плану щодо відкритої науки 
 
Постанова КМУ від 18.10.2022 № 1184 
Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України щодо оптимізації 
діяльності державної установи “Фонд енергоефективності” 
 
Розпорядження КМУ від 04.11.2022 № 992-р 
Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми 
поводження з радіоактивними відходами 
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