
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ОСНОВИ  ТА НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА 

 РЕАЛІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛА В УКРАЇНІ 

 
Гомаль І.І., к.т.н., професор, зав. кафедри "Управління виробництвом" 

Рябич О.М, аспірант кафедри "Управління виробництвом"  
 (Донецький національний технічний університет, м. Донецьк) 

 
// Вісник Сумського державного університету. Серія Економіка. — 2012. — № 4.- С. 86-90   

 

Проблема впливу парникових газів на зміну клімату в  останнє десятиліття перетворилася з науко-

вої гіпотези в  одну з найбільших загроз  людської цивілізації. Одним з основних шляхів вирішення цієї 

глобальної проблеми є розробка ефективних міжнародних і національних інституціональних основ та  

нормативно-правової бази реалізації механізмів контролю і регулювання  викидів парникових газів в 

атмосферу.  

Аналіз наукових праць вітчизняних вчених І.Тустановської [1],  І. Вербицької, В. Дюканова, 

Т.Медун [2], В.С. Горбунова  [3]  присвячених  правовим аспектам зміни клімату та   економічним заса-

дам природоохоронної діяльності,  зв'язаної  зі  зниженням емісії  забруднюючих речовин  в атмосферу, 

російських вчених В.Х. Бердина [4], Ю.В. Соловей [5], А.А. Голуба, А. Маркандія, Е.Б.Струкова та  ін. 

[6] по огляду   існуючого у Російській Федерації досвіду реалізації  “механізмів гнучкості”  Кіотського 

протоколу,  а також   зарубіжних вчених М. Грабб, К. Вролик, Д. Брек [7] по  аналізу Кіотського прото-

кола,   свідчить, що дане    питання  ще досконально не досліджено.  

Таким чином, ціллю  статті є  продовження  дослідження  міжнародних і національних інституціо-

нальних основ торгівлі викидами та  узагальнення найбільш важливих проблем формування національ-

ної нормативно-правової  бази контролю і регулювання стану атмосферного повітря в контексті   запобі-

гання емісії парникових газів (ПГ)  в атмосферу.  

Людство давно усвідомило те, що ефективне вирішення екологічних проблем можливо тільки при 

глобальному підході до них тому,  починаючи з 1988 р. проводиться низка   міжнародних переговорів, 

покликаних удосконалити механізми контроля і регулювання стану атмосферного повітря. 

Програмою ООН по охороні навколишнього середовища і Міжнародною метеорологічною органі-

зацією у 1988р. організована Міждержавна комісія з проблем зміни клімату. 

На  конференції ООН із проблем  навколишнього середовища в 1992р.  у Ріо-де-Жанейро, пред-

ставниками 160 країн світу, була прийнята Рамкова Конвенція ООН «Про зміну клімату» (РКЗК ООН) 

[8], що  вступила в силу в березні 1994р. і задекларований принцип екостійкого розвитку, тобто концеп-

ція    розвитку, що “самовідновлюється”. У рамках даного принципу одним із пріоритетних направлень є 

стабілізація концентрації  парникових газів в атмосфері на рівні,  що дозволив би не допустити «небез-

печного антропогенного впливу на кліматичну систему». В даний час  Сторонами  Конвенції є 189 країн, 

у тому числі всі розвинені країни і країни СНД.  

Сторони РКЗК ООН узяли на себе ряд загальних зобов'язань: 



- готувати і представляти «національні повідомлення» про діяльність по зм'якшенню зміни клімату 

і кадастри/інвентаризації антропогенних викидів із джерел і абсорбції поглиначами всіх парникових га-

зів; 

- приймати національні програми обмеження зміни клімату і розробляти стратегії адаптації до цих 

змін; 

- співробітничати по науково-технічним питанням і питанням освіти, інформуванню громадськос-

ті й обміну інформацією, зв'язаною зі зміною клімату та ін. 

Однак Рамкова Конвенція визначила лише загальні принципи міжнародного співробітництва з 

проблем зміни клімату. Тому подальша деталізація цих принципів була здійснена на наступних Конфе-

ренціях.  

У Берліні на першому засіданні Конференції сторін, у 1995р.,  була визначена пілотна стадія прое-

ктів спільного здійснення (СЗ), відома як «діяльність, що  здійснюється  спільно». У процесі такої діяль-

ності проекти, спрямовані на скорочення викидів ПГ, повинні були спільно здійснюватися в країнах, 

включених у Додаток I до Конвенції.  Пілотна стадія закінчилася в 2000 році. У своєму рішенні (відомо-

му, як Берлінський мандат) сторони погодилися почати переговори, що роблять   зобов’язання по скоро-

ченню викидів, передбачених Рамковою Конвенцією, більш жорсткішими. 

Наприкінці 1997 року на Третій Конференції Сторін РКЗК ООН  у Кіото був прийнятий Кіотський 

Протокол (КП), що закріплює кількісні зобов'язання розвинених країн і країн з перехідною економікою, 

по стабілізації і зниженню надходжень парникових газів в атмосферу в період 2008-2012р.  стосовно 

1990р. Також введені "механізми гнучкості", що передбачають  спільне здійснення проектів по скоро-

ченню викидів парникових газів або їх поглинанню лісами і екосистемами, торгівлю квотами на викиди, 

і здійснення проектів "чистого розвитку". При цьому Кіотський протокол припускає, що кожна країна 

буде сама розробляти внутрішній механізм управління викидами парникових газів. Важливо відзначити, 

що всі зобов'язання були прийняті тільки для першого бюджетного періоду впродовж  2008-2012 років. 

Надалі (з 2013 р.) будуть нові зобов'язання, нова ратифікація, але поки ні тривалість цього другого пері-

оду, ні характер обмежень на викиди в цей період ще не встановлені. 

Метою  шостої Конференції країн-учасниць РКЗК ООН у м. Гаага (Нідерланди), що проводилася в 

2000 р., було досягнення  узгодженості з питань фінансової допомоги країнам, що розвиваються, і краї-

нам з перехідною економікою і визначені умови і процедури міжнародної торгівлі викидами  та  ін.  На 

даній конференції вперше була звернена увага на можливості виконання положень РКЗК ООН в умовах 

протистояння політичних сил і лобіювання власних інтересів різними фінансовими групами. 

У жовтні  2001 р. в м. Марракеш (Марокко) проходить 7-а Конференція Сторін РКЗК ООН, де на-

укове товариство робить важливі висновки про те, що    зміни клімату зв'язані з антропогенними емісія-

ми парникових газів,  представляють загрозу  людству і екосистемам [9]. 

У м.Нью-Делі (Індія)  з 20 жовтня по 1 листопаду 2002р.  проходить 8-а Конференція Сторін РКЗК 

ООН і прийнята  Делійська декларація з питань зміни клімату і стійкого розвитку.  

Для вступу КП у силу його повинні були ратифікувати не менш 55 країн, у тому числі країни, що  

відповідають  за 55% викидів СО2 розвинених країн і країн з перехідною економікою в 1990 році. Ця 



умова була виконана в листопаді 2004 року після ратифікації Протоколу Росією. Кіотський протокол 

набрав силу 16 лютого 2005 року (через 90 днів після ратифікації Росією) .  

На 1 січня 2005 року до  Протоколу приєдналися 134 держави (у тому числі розвинуті країни і кра-

їни з перехідною економікою, на долю яких приходиться приблизно 61,6% емісії вуглекислого газу цієї 

групи країн).  Зокрема,  Протокол ратифікували  всі країни ЄС, Японія, Китай, Індія, Україна,  Швейца-

рія, Бразилія, Канада та ін. Відмовилися брати участь у КП до 2013 р. США і Австралія [10].  

Кіотський протокол, поряд із РКЗК ООН, є основою  для формування  нормативно-правової бази  

регулювання викидів парникових газів в атмосферу  та  інституціональних основ торгівлі викидами.  

Важливими особливостями КП є наступні: 

- вимоги  даного Протоколу можуть бути виконані як за рахунок скорочення викидів парникових 

газів, так і за рахунок збільшення абсорбції цих газів; 

- це  перша і поки єдина глобальна екологічна угода, що передбачає використання ринкових відно-

син для досягнення екологічних результатів. Фактично мова йде про створення в рамках КП глобально-

го ринку парникових викидів, на якому можна продавати і купувати квоти на викиди і "скорочення ви-

кидів", що утворяться в результаті реалізації проектів спільного здійснення або інвестицій у проекти чи-

стого розвитку.  

Наприклад, механізм міжнародної торгівлі квотами, діє тільки між країнами, віднесеними до країн 

з розвиненою і перехідною економікою. Найпростішим варіантом такого механізму є торгівля квотами 

між країнами-членами Європейського Союзу. Так, для Іспанії, Португалії, Греції та інших. країн, чия 

економіка не характеризується високою продуктивністю і технологічністю, економічно вигідно значне 

скорочення рівня викидів і продаж квоти країнам (США, Франція, Австрія й ін.), у яких сильно розвине-

не виробництво і, як наслідок, високий рівень викидів. 

Правового закріплення вимагає механізм спільного здійснення.  Офіційне формулювання спільно-

го здійснення (тобто передачі і придбання «одиниць скорочення викидів» (згідно міжнародної терміно-

логії ERUPT)),  засновано на ст. 4 РКЗК ООН [8], відповідно до якої сторони, включені в Додаток I, 

«…можуть здійснювати таку політику і заходи разом з іншими сторонами, і можуть робити іншим сто-

ронам допомогу в справі внесення вкладу в досягнення мети Конвенції...». Концепція СЗ еволюціонува-

ла вбік дискретних одиниць скорочення викидів, що можуть бути передані країні-донорові (інвесторові) 

у результаті здійснення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів у країні-

реципієнті. Одиниці скорочення викидів повинні базуватися на реальному (тобто досягнутому в резуль-

таті здійснення конкретного спільного проекту) попередженні, скороченні або абсорбції антропогенних 

викидів. 

Як показує сформована в даний час практика фінансування проектів спільного здійснення (при-

кладом якої є голландський тендер на закупівлю  ERUPT), і кошти за отримані одиниці скорочених ви-

кидів у розмірі 50 % від вартості закупівлі надходять ініціаторові проекту в період здійснення будівель-

них робіт згідно проекту (закупівля устаткування, монтажні роботи і ін.). і до початку повної експлуата-

ції. Інші 50% передаються в період з 2009 по 2013 р. по факту надходження  одиниць скорочених вики-

дів парникових газів [11]. 



Механізм чистого розвитку, визначений ст.12 КП [12], спрямований на сприяння стійкому розвит-

ку в країнах, що розвиваються, і на полегшення виконання розвинутими країнами їх зобов'язань по ско-

роченню викидів. Розвинені держави, що є Сторонами Протоколу, можуть інвестувати в проекти по ско-

роченню викидів у країни, що розвиваються.  Скорочення викидів, досягнуті в результаті здійснення цих 

проектів, можуть використовуватися розвиненими країнами в рахунок виконання ними власних встано-

влених зобов'язань. Відмінність цього механізму від механізму спільного здійснення полягає в тому, що 

в даному випадку країна-реципієнт проекту не має перед іншою стороною ніяких зобов'язань щодо ско-

рочення викидів газів. Зобов'язання лежать на стороні, що почала проект. 

На сучасному етапі розвитку на долю  України приходиться близько 2% світових викидів парни-

кових газів в атмосферу.  Як країна з перехідною економікою, Україна має великий потенціал для ефек-

тивного скорочення викидів парникових газів у результаті модернізації промисловості і широкого впро-

вадження енергоефективних  технологій. 

Основою для формування нормативно-правової бази  регулювання викидів парникових газів в ат-

мосферу  є принципові положення державної політики в галузі природокористування, екологічної без-

пеки й охорони навколишнього середовища, що визначаються Конституцією України, системою приро-

доохоронного законодавства. У цій системі особливе місце займає прийнятий 16 жовтня 1992 р. Закон 

України «Про охорону атмосферного повітря» [13]. У статті 16 якого  затверджується, що «підприємст-

ва, об'єднання й організації відповідно до міжнародних угод зобов'язані скорочувати і надалі цілком 

припинити виробництво і застосування хімічних речовин, що здійснюють згубний вплив на озоновий 

шар, а також скорочувати викиди двоокису  вуглецю й інших речовин, нагромадження яких в атмосфері 

може привести до негативних змін клімату». 

Реалізація КП  на Україні можлива по  двох сценаріях. Один з них передбачає адміністративний 

механізм реалізації протоколу, у тому числі, державну відповідальність за моніторинг і контроль, за ви-

конання зобов'язань, за фінансування всіх необхідних систем. Другий сценарій передбачає делегування 

частини повноважень від держави до бізнесу. У цьому ринковому варіанті бізнес несе відповідальність 

за виконання зобов'язань, на нього ж лягає основне навантаження по фінансуванню необхідних систем. 

Бізнес також частково здійснює моніторинг і контроль за реалізацією протоколу.  

Україна виявляє досить високу активність по імплементації положень Рамкової Конвенції і Кіот-

ського Протоколу на національному рівні. В історичному плані розвиток даного  процесу представлений 

в таблиці 1. 

Із середини 90-х років на Україні починає  формуватися нормативно-правова база по регулюванню 

викидів парникових газів  в  атмосферу  і запобіганню зміни клімату. Зокрема, були прийняті Закон 

України «Про енергозбереження» (1 липня 1994 р.), «Про електроенергетику» (16 жовтня 1997 р.), Закон 

України  «Про гідрометеорологічну діяльність (18 лютого 1999 р.),  Закон України «Про альтернативні 

види рідкого і газового палива» (14 січня 2000 р.) і ін. 

Напрямки удосконалювання нормативно-правової бази реалізації механізмів контролю і регулю-

вання викидів парникових газів  в  атмосферу представлені в таблиці 2. 

 



 

 

Таблиця 1 – Розвиток процесу виконання  положень 
РКЗК ООН і Кіотського Протоколу в Україні 

Дата Процес 
9 травня 1995 р.  Підписання Україною, у числі 154 країн світу,  РКЗК 

ООН  
29 жовтня 1996 р. Ратифікація  ВР України РКЗК ООН  
28 червня 1997 р.  Затверджена Постановою КМУ «Державна кліматична 

програма України», що визначає перелік організацій-
но-технічних заходів щодо удосконалення моніторин-
гу клімату України, а також рекомендації з реагування 
на можливі зміни клімату 

11 серпня  1997 р.  Україна стає учасницею РКЗК ООН  
лютий 1998р. Подача в Секретаріат Конвенції Першого національ-

ного повідомлення з питань зміни клімату   
січень 1999р. Підписання Урядами Канади й  України   угоди, згід-

но якої планується здійснення трирічної програми з 
питань зміни клімату, що буде виконуватися   Канад-
ським Агентством Міжнародного розвитку  

9 березня 1999 р.  Затверджено Постановою КМУ  «Порядок організації 
і проведення моніторингу в області охорони атмосфе-
рного повітря» 

15 березня  1999р.  Підписання Україною  КП 
14 квітня 1999р.   
 
 

Створення, відповідно до Постанови КМУ № 583,  
Міжвідомчої комісії з забезпечення  розробки і коор-
динації впровадження національної стратегії і  націо-
нального плану дій з питань виконання Україною зо-
бов'язань   РКЗК ООН   

вересень 1999р. Подача в Секретаріат Конвенції початкової  версії Ка-
дастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції 
поглиначами парникових газів в Україні за період з 
1990 по 1998 р.  

грудень 1999р. Підписання Україною і  США Меморандуму о намі-
рах з питань зміни клімату, що визначає основні на-
прямки співробітництва  

вересень 2000р.  
 

Подача в Секретаріат Конвенції остаточної  версії Ка-
дастру антропогенних викидів із джерел і абсорбції 
поглиначами парникових газів в Україні за період з 
1990 по 1998 р.  

серпень 2002 р.  Доробка проекту Технічного завдання Робочої групи 
Украина-ЕС  із проблем зміни клімату та спрямовання 
на узгодження з Європейською Стороною 

с 23 жовтня по 1 
листопада 2002р.  

Участь у 8-й Конференції Сторін у м.Нью-Делі.  

17 грудня  
2002 р. 

Засідання Науково-технічної Ради при Канадсько-
Українській екологічної програмі, з розглядом  звіт-
них матеріалів по проектах Програми  

4 лютого 2004р.    Ратифікація ВР  України КП  
20 лютого 2004 Надання Україною Національної доповіді (інвентари-

зації) по викидах парникових газів за 2001-2002р. 
15 квітня 2004р. Формування  робочої групи для опрацювання питань, 

пов'язаних з РКЗК ООН та КП  
15 листопада 2004р. Схвалення Першого звіту по виконанню робіт із прое-

кту  Європейської Комісії “Технічна підтримка проце-



су виконання Україною і Бєларуссю зобов'язань в об-
ласті стримування глобальних змін клімату”  

 

Таблиця 2 - Напрямки удосконалення нормативно-правової бази реалізації механізмів 

 контролю і регулювання викидів парникових газів  в  атмосферу 

№ 
пп. 

Проблеми, що вимагають 
рішень 

Основні напрямки рішень 

1 2 3 
1 Створення діючої системи 

координації і розподілу фун-
кцій у системі органів дер-
жавного управління. (У да-
ний час відсутній чіткий 
розподіл, і закріплення фун-
кцій між органами, у компе-
тенцію яких входить здійс-
нення заходів, зв'язаних з 
регулюванням викидів пар-
никових газів в атмосферу) 

Удосконалювання правових основ 
управління викидами парникових 
газів в атмосферу  і  створення пра-
вових актів, які б чітко закріплюва-
ли, які функції щодо даного питання 
повинні виконувати органи і служби 
державного управління (Міністерст-
ва, Держкомітети).  

2 Активізація участі органів 
місцевого самоврядування в 
процес регулювання викидів  
парникових газів в атмосфе-
ру  

Внесення змін у Закон України 
«Про місцеве самоврядування в 
Україні», де необхідно чітко обумо-
вити компетенцію і функції органів 
місцевого самоврядування  в сфері 
забруднення атмосфери парникови-
ми газами  

3 Визначення парникових га-
зів, як об'єкта спостереження 
відповідно до порядку про-
ведення  моніторингу в 
Україні 

Внесення парникових газів,  у спи-
сок забруднюючих речовин, по яких 
проводиться моніторинг, проведе-
ний відповідно до Законів України 
«Про охорону навколишнього сере-
довища», «Про охорону атмосфер-
ного повітря», «Порядок організації 
і проведення моніторингу в сфері 
охорони атмосферного повітря» 

4 Створення уніфікованої ме-
тодики збору даних, контро-
лю і сертифікації даних. (У 
даний час обробка даних 
ускладнюється, тому що збір 
даних здійснюється різними 
Міністерствами і відомства-
ми за різними критеріями) 

Необхідно доробити створений у 
1996 р. Кадастр парникових газів 

5 Формування правових основ 
здійснення торгівлі квотами 
на викиди і реалізації проек-
тів спільного здійснення 

Створення законодавчих основ тор-
гівлі квотами на викиди, що перед-
бачають підвищення рівня  інфор-
мованості  суб'єктів, що хазяюють, 
щодо можливостей торгівлі квотами 
на викиди 



                                                                                                    Продовження таб.2 
 

1 2 3 
6 Підвищення рівня розвитку 

системи фінансового стиму-
лювання природоохоронних 
заході 

Внесення відповідних доповнень у 
Закони України «Про охорону на-
вколишнього середовища», «Про 
енергозбереження», у податкове за-
конодавство, внесення окремої стат-
ті в державний і місцеві бюджети з 
урахуванням розширення можливо-
стей регулювання інвестиційного 
режиму в залежності від викорис-
тання або невикористання нерези-
дентами енергозберігаючих техно-
логій у процесі виробництва  

7 Удосконалювання енергети-
чного законодавства  

У Законах України «Про енергозбе-
реження» і «Про нафту і газ» необ-
хідно передбачити положення щодо 
відповідальності виробника і поста-
чальника за надмірне використання 
енергоресурсів 

8 Підвищення рівня інформу-
вання населення про глоба-
льну екологічну  проблему 
змінення клімату за рахунок 
викидів парникових газів  в 
атмосферу   

Необхідно: 
а) включити відповідний розділ у 
щорічні національні і регіональні 
(обласні) доповіді про стан навко-
лишнього середовища в Україні і 
регіонах; 
б) удосконалити еколого-
просвітительську роботу органів 
Міністерства екології і природних 
ресурсів і інших міністерств і відом-
ств України; 
в) створити автоматизовану базу 
даних з питань викиду парникових 
газів в атмосферу  

9 Удосконалення системи від-
повідальності за порушення 
екологічних вимог по забру-
дненню атмосфери парнико-
вими газами   

Внесення відповідних змін у  Зако-
ни України «Про охорону навколи-
шнього середовища», «Про електро-
енергетику», а також в адміністра-
тивний і кримінальний кодекси 
України 

 

 

Таким чином, в даний час сформовані досить гарні передумови для створення правової основи 

економічної підтримки реалізації зобов'язань України в рамках РКЗК ООН і КП. Це виявляється в тім, 

що в Законі України «Про охорону навколишнього природного середовища» у ст. 48 [14] передбачають-

ся механізми стимулювання раціонального природокористування й охорони навколишнього середовища 

– надання кредитів, податкових пільг для юридичних  і фізичних осіб. У Законі України «Про енергоз-

береження» (1994 р.) передбачається надання субсидій і податкових пільг для суб'єктів, що забезпечу-

ють впровадження енергозберігаючих технологій. 

Категорія «торгівля квотами» зв'язана з категорією «право» на використання асиміляційної  функ-

ції середовища, тобто на викиди забруднюючих речовин. В даний час  в Україні викидається приблизно 



на 135 млн. тонн вуглецевого еквівалента менше, ніж у 1990 р. Тому, починаючи з 2008 р. продаж прав 

на викиди може щорічно давати майже 2,5 млрд. дол. (по ціні 18,5 дол. за  тонну вуглецевого еквівален-

та). Такий приток капіталу дозволить вирішити екологічні проблеми, а також реструктуризувати націо-

нальну економіку та одержати валютні надходження.  

У зв'язку з необхідністю створення права на використання функції середовища (дозвіл на викиди 

забруднюючих речовин) для України актуальним на найближчий час є наступні задачі: 

– розробка механізму визначення права «торгівлі квотами» (у випадку торгівлі скороченнями ви-

кидів), або розподілу (у випадку торгівлі квотами); 

– визначення терміну дії цього права; 

– розроблення  регламенту і цільових настанов застосування зазначеного права; 

– визначення обмежень (тимчасові, географічні, політичні і т.п.) для введення цього права; 

– визначення суб'єктів користування (розпорядження) цим правом; 

– розроблення механізму обліку умов про передачу цього права; 

– формування (уточнення) змісту відповідальності у випадку порушення цих умов. 

В Україні в даний час, крім перешкод законодавчого характеру на шляху  до  торгівлі викидами, 

існують не менш істотні освітні й інституційні перешкоди. До них можна віднести проблеми слабкої 

економічної культури державних службовців високого рангу, що серйозно гальмує впровадження про-

гресивних природоохоронних програм, зв'язаних з ринковими відносинами. До того ж, переважна біль-

шість співробітників регіональних (обласних, міських, районних) органів Мінекоресурсів України скла-

даються з фахівців, що не мають уявлення про  специфіку технологічних процесів, що приводять до ви-

кидів забруднюючих речовин в атмосферу. 

Якщо в США проблема компенсації завищених викидів конкретної забруднюючої речовини вирі-

шується шляхом покупки скорочення викидів саме цієї речовини,  то в Україні ця проблема вирішується 

в основному за допомогою перегляду фонових концентрацій. Вітчизняні  підприємства-забруднювачи не 

можуть розглядати кілька окремих джерел викидів і-ої забруднюючої речовини як єдине джерело, оскі-

льки, нормативи ГДВ установлюються для кожного окремого джерела викидів (наприклад, для кожної 

труби). Це  заважає першочерговому скороченню викидів  тим окремим  джерелам, де це можна зробити 

значно дешевше, або шляхом компенсації викидів з тих джерел, де потрібні значні витрати [2]. 

Перші кроки по створенню механізму торгівлі викидами   зроблені в червні 2001 р., коли відповід-

но  до рішення Мінекоресурсів  України була створена перша робоча група по розробці систем торгівлі 

викидами в Україні [15]. 

 

З огляду на вищевикладене, можна зробити кілька узагальнюючих висновків:  

1. Доцільна національна стратегія України   дозволить одержати прибуток від торгівлі скорочен-

нями викидів. 

2. Направляти прибутки від торгівлі скороченнями викидів необхідно  на екологічні заходи, а та-

кож  реструктуризацію економіки, щоб  залишити майбутнім поколінням чисте повітря та  більш ефек-

тивну систему виробництва. 



3. Першочерговими завданнями, що треба здійснити в Україні є наступні: 

- прийняття нормативних актів, які регламентують  участь українських підприємств   у міжнарод-

ній торгівлі або переуступці квот на викиди парникових газів; 

- створення національного уповноваженого органа від РКЗК ООН; 

- створення  національного органа по затвердженню проектів Спільного здійснення, і встановлен-

ня національних інструкцій і процедур по їх затвердженню. У зв'язку з тим, що створення даного ор-

гана затяглося, в Україні відсутні  затверджені проекти Спільного здійснення; 

- удосконалення системи державного обліку, звітності і нормування викидів парникових газів;  

- формування  державної системи  реєстрації надходження і передачі квот на викиди парникових 

газів; 

- затвердження  порядку участі українських  підприємств у міжнародній переуступці квот на ви-

киди парникових газів; 

- забезпечення в рамках державних  цільових програм підготовки пріоритетних інвестиційних 

проектів по зниженню викидів або збільшенню поглинання парникових газів; 

- створення фінансового  механізму акумулювання і реінвестування засобів, отриманих від пере-

уступки квот,  для реалізації проектів по зниженню емісії парникових газів.  
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