
Зміни клімату вже зараз суттєво впливають на світ і породжують 
численні проблеми для різних країн. Для боротьби зі змінами 
клімату країни впроваджують системи торгівлі квотами на викиди, 
встановлюючи в межах країни максимально допустимий обсяг 
викидів парникових газів. Підприємства отримують так звані квоти, 
які дозволяють їм викидати парникові гази в обмеженій кількості. 
Підприємства, залежно від обсягів викидів, можуть як скористатися 
квотами самостійно, так і продати їх надлишок іншим учасникам 
системи. Держава поступово знижує максимально допустимий 
обсяг викидів для підприємств, що і забезпечує скорочення  
обсягів викидів на рівні країни.

Українська економіка значною мірою залежить від важкої 
промисловості. Україна викидає втричі більше вуглекислого газу 
на одиницю продукції ніж країни ЄС. Навіть у порівнянні з іншими 
країнами питомий обсяг викидів в Україні вдвічі перевищує 
середній показник у світі. Не в останню чергу саме з огляду на 
статистику Україна взяла на себе зобов’язання розробити належну 
кліматичну політику. 
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Україна запроваджує національну систему 
торгівлі квотами на викиди для боротьби  
зі змінами клімату 

За дорученням німецького уряду GIZ підтримує Україну в запровадженні 
системи торгівлі квотами на викиди (СТВ). Тісно співпрацюючи з 
Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України, GIZ 
допомагає запустити систему моніторингу, звітності та верифікації, що 
є однією з основних складових СТВ. Експерти проєкту допомагають 
міністерству в розробленні законодавчої бази, а також у запровадженні 
електронної системи управління даними, що сприятиме створенню 
надійної та точної бази даних щодо викидів підприємств.

Наявність якісної бази даних дозволить міністерству перейти до 
наступного важливого кроку у створенні СТВ – розрахунку максимально 
допустимого обсягу викидів. Експерти проєкту консультують співробітників 
міністерства щодо можливих варіантів встановлення обмежень на викиди Обмеження викидів парникових газів – внесок до заходів з пом’якшення 

наслідків зміни клімату

Зокрема, Угода про асоціацію між Європейським Союзом та 
Україною передбачає запровадження системи торгівлі квотами на 
викиди. За виконання даного завдання відповідає Міністерство 
захисту довкілля та природних ресурсів України. Подібного роду 
комплексна й масштабна реформа вимагає неабияких зусиль 
від міністерства, але водночас відкриваються можливості для 
підтримки, передачі знань та обміну досвідом. 
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За дорученням Федерального міністерства навколишнього середовища,  
охорони природи та ядерної безпеки Німеччини (BMU)

У рамках своєї підтримки GIZ консультує усіх залучених суб’єктів. 
На національному рівні заходи включають допомогу у визначенні 
уповноваженого органу та відповідального структурного підрозділу 
при Міністерстві захисту довкілля та природних ресурсів України для 
впровадження СТВ. GIZ підтримує міністерство в розробці необхідного 
вторинного законодавства та відповідних підзаконних актів, а також 
у створенні системи моніторингу, звітності та верифікації, що була 
успішно запущена в січні 2021 року та охоплює понад 1000  
українських установок.

З метою сприяння уповноваженому органу професійно оцінювати, 
обробляти й зберігати дані про викиди, експерти проєкту розробили 
спеціальний веб-інструмент. Цей інструмент допомагає також 
компаніям швидко, просто та у зручний спосіб зареєструвати установки 
й подати плани моніторингу та річні звіти про викиди. Проєкт також 
проводить навчання персоналу компаній щодо моніторингу викидів, 
введення їх у систему управління даними й звітування.

Роман Абрамовський, Міністр захисту довкілля та природних 
ресурсів України: «У кліматичній політиці зроблено перший 
крок до запуску системи торгівлі викидами парникових газів – у 
січні 2021 року розпочався процес запуску системи моніторингу, 

Наші результати: Запущено систему 
моніторингу, звітності та верифікації  

Роман Абрамовський:  
«Зроблено перший крок до запуску системи 
торгівлі викидами парникових газів»

На кожну тонну викидів має бути квота

Ринок формує ціну за тонну викидів

та їх можливих економічних наслідків, забезпечуючи при цьому тісну 
залученість у процес усіх зацікавлених сторін. У результаті, СТВ буде не 
лише ефективною та пропорційною, але й користуватиметься високим 
рівнем громадської підтримки.

СТВ вважається прозорим, ефективним і найбільш економічно 
доцільним інструментом скорочення викидів. Механізм передбачає 
торгівлю квотами: підприємства, які знизили викиди парникових 
газів, можуть продати свої невикористані квоти підприємствам, 
що перевищили норми квот на викиди. Так, на ринку в процесі 
торгівлі формується ціна на квоти, а відповідно й на викиди. 
Дохід, що формується з продажу невикористаних квот, може бути 
використаний компаніями для купівлі чи часткового рефінансування 
зелених технологій. Таким чином, СТВ забезпечує вигоди не лише 
для підприємств, а й для населення та навколишнього середовища  
в цілому.

звітності та верифікації викидів парникових газів, що посилить 
контроль за звітністю підприємств. Це зобов’язання України 
відповідно до Угоди про асоціацію з ЄС, а також важливе рішення 
для подальшої роботи у напрямку адаптації та глобальної 
боротьби зі зміною клімату. Ми щиро вдячні нашим міжнародним 
партнерам, що підтримують нас на цьому шляху своїм досвідом 
та знаннями».


