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Існуюча інституційна структура в
Україні
• Нормативно‐правова база
• Органи виконавчої влади
• Організації, які можуть бути залучені до СТВ

Угода про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та
Європейським Союзом, Європейським співтовариством з
атомної енергії і їхніми державами‐членами, з іншої
сторони

Ратифікована Верховною Радою України 16 вересня 2014 року,
Закон України № 1678‐VII

• Стаття 363.
Поступове наближення законодавства України до права та
політики ЄС у сфері охорони навколишнього природного
середовища здійснюється відповідно до Додатка ХХХ до
цієї Угоди
• Стаття 365.
Співробітництво охоплюватиме, серед іншого, такі цілі:
(с) розвиток та імплементація політики з питань зміни
клімату, зокрема, як визначено у Додатку XXXІ до цієї
Угоди

Дoдаток ХХХ до Угоди
Директива № 2003/87/ЄС про встановлення схеми торгівлі
викидами парникових газів у рамках Співтовариства та
внесення змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із
змінами і доповненнями, внесеними Директивою №
2004/101/ЄС:
¾ прийняття національного законодавства та визначення
уповноваженого органу (органів)
¾ встановлення системи визначення відповідних установок та
визначення переліку парникових газів
¾ розроблення національного плану розподілу квот між
установками
¾ запровадження дозвільної системи на викиди парникових
газів та на квоти, що продаватимуться на національному рівні
між установками;
¾ створення системи моніторингу, звітності, верифікації, а також
процедури консультацій з громадськістю

План заходів з імплементації Угоди про асоціацію між
Україною та Європейським Союзом на 2014‐2017 роки
Розпорядження КМУ від 17 вересня 2014 р. № 847‐р
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План імплементації Директиви 2003/87/ЄС ,
розроблений Міністерством екології та природних ресурсів
Схвалений Розпорядженням КМУ від 15 квітня 2015 р. № 371‐р
Зміст заходу

Виконавці

1.1.1.

Розроблення проекту Закону України про
систему моніторингу, звітування та верифікації
викидів парникових газів

Мінприроди
Мінекономрозвитку
Міненерговугілля
Мінфін
Мін’юст

1.2.1.

Створення у складі Мінприроди окремого
структурного підрозділу з питань зміни клімату

Мінприроди

1.3.1.

Встановлення системи моніторингу, звітування
та верифікації викидів парникових газів

Мінприроди

План імплементації Директиви 2003/87/ЄС ,
розроблений Міністерством екології та природних ресурсів
Зміст заходу

Виконавці

1.3.2.

Акредитація верифікаторів

Мінприроди

1.3.3.

Встановлення та обслуговування реєстру викидів
парникових газів

Мінприроди

1.3.4.

Проведення розподілу квот на викиди парникових
газів

Мінприроди

Нова редакція Плану імплементації Директиви 2003/87/ЄС
В процесі розроблення.
Передбачає:
• Розроблення проекту Закону України про систему
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових
газів
• Визначення уповноваженого органу з МЗВ/СТВ в системі
органів виконавчої влади та оцінка потреби в кадрових та
фінансових ресурсах
• Уповноваження Національного агентства з акредитації
України на здійснення акредитації верифікаторів

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни
клімату на період до 2030 року
Схвалена Розпорядженням КМУ від 7 грудня 2016 р. № 932‐р

• Створення і впровадження внутрішньої системи торгівлі
квотами на викиди парникових газів відповідно до
положень Директиви 2003/87/ЄС
• Визначення спеціально уповноваженого органу з питань
торгівлі квотами на викиди парникових газів
• Створення і забезпечення функціонування системи
моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових
газів
В процесі погодження План впровадження Концепції

Закон про систему моніторингу, звітності та верифікації
викидів парникових газів повинен врегулювати питання:
• Визначення кола учасників системи МЗВ
• Встановлення критеріїв (порогових значень) для включення
установок у МЗВ
• Порядок проведення моніторингу та звітності щодо викидів
парникових газів
• Правила верифікації звітності про викиди
• Правила акредитації незалежних установ
• Порядок здійснення верифікації
• Здійснення державного контролю за додержанням
законодавства
• Відповідальність (правозастосування)

Міністерство екології та природних ресурсів України
• забезпечує нормативно‐правове регулювання у сфері
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та
адаптації до його змін і виконання вимог РКЗК
ООН та Кіотського протоколу з питань щодо:
• національних стандартів і процедур моніторингу, звітності та
перевірки даних про викиди та абсорбцію (поглинання) парникових
газів
• правил роботи національної системи торгівлі вуглецевими
одиницями
• методик розрахунку антропогенних викидів джерелами та абсорбції
(поглинання) поглиначами парникових газів

• формує, веде та забезпечує функціонування Національного
електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції
парникових газів
• створює та забезпечує функціонування національної системи
обігу та торгівлі вуглецевими одиницями

Інші органи виконавчої влади
• Державна екологічна інспекція України
Має 27 територіальних органів
¾ здійснює державний нагляду (контроль) у
сфері охорони навколишнього природного середовища,
раціонального використання, відтворення і охорони природних
ресурсів

• Державна служба статистики України
Спеціально уповноважений центральний органом виконавчої влади у
галузі статистики
¾ організовує і проводить статистичні спостереження за соціально‐
економічними та демографічними явищами і процесами,
екологічною ситуацією в Україні та її регіонах шляхом збирання
форм державної статистичної звітності та проведення спеціально
організованих статистичних спостережень

Організації, які можуть бути залучені до СТВ:
Бюджетна установа «Національний центр обліку викидів
парникових газів»
Належить до сфери управління Міністерства екології та
природних ресурсів України
Завдання:
¾ Збирання, оброблення, систематизація, аналіз, накопичення
та зберігання інформації, необхідної для проведення
підготовки національного кадастру антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів, а також удосконалення
національної системи оцінки антропогенних викидів та
абсорбції парникових газів

Організації, які можуть бути залучені до СТВ:
Національне агентство з акредитації України
Державна організація
Утворюється Міністерством економічного розвитку і торгівлі України,
належить до сфери його управління
Провадить некомерційну господарську діяльність
Функції:
¾ Акредитація органів з оцінки відповідності
¾ Проведення моніторингу за відповідністю акредитованих ним
органів з оцінки відповідності вимогам акредитації
¾ Затвердження
‐ порядку здійснення акредитації, програм робіт з акредитації
‐ порядку проведення моніторингу
‐ порядку розгляду скарг
‐ методичних рекомендацій з питань акредитації

How to contact
The project team can be contacted at personal e‐mail addresses (itrofimova@ukr.net) and:
info@climaeast.eu
Clima East Office, c/o Milieu Ltd
Chaussée de Charleroi No. 112, First Floor
1060 Brussels (Belgium)
Tel: +32 2506 1000
Website:
English: www.climaeast.eu ‐ Russian: http://russian.climaeast.eu/
Follow us on Facebook: look for CLIMA EAST PROJECT

