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ЗАКОН УКРАЇНИ 

 

Про регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів 

 

 

Цей Закон визначає правові, економічні та організаційні основи 

державної політики у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів з метою запобігання і пом’якшення наслідків 

зміни клімату і спрямований на виконання зобов'язань України за Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату (далі – Кіотський протокол). 

 

Розділ I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Визначення основних термінів 

У цьому Законі наведені нижче терміни  вживаються у такому значенні: 

антропогенні викиди парникових газів – емісія парникових газів і/або їх 

прекурсорів в атмосферу над конкретним районом і за конкретний період часу; 

встановлена кількість - кількість викидів парникових газів, що дорівнює 

відсотковій долі сукупних викидів парникових газів в еквіваленті двооксиду 

вуглецю за базовий 1990 рік та помножена на п’ять (на період зобов'язань з 

2008 по 2012 роки); 

національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів - система обліку введення в обіг, зберігання, передачі, 

отримання, анулювання та вилучення з обігу одиниць встановленої кількості, 

одиниць скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів та 

одиниць поглинання; 

національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів - система спостереження, збирання, оброблення,  передачі  і  

збереження інформації, необхідної для оцінки антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів;  

одиниця встановленої кількості - одиниця кількості викидів парникових 

газів, встановленої зобов'язаннями країни з кількісного обмеження та 

скорочення викидів у Додатку B до Кіотського протоколу та введена в обіг 

відповідно до статті 17 Кіотського протоколу; 

одиниця поглинання - одиниця поглинання парникових газів, отримана в 

результаті діяльності, пов’язаної зі змінами у землекористуванні та лісовому 

господарстві та введена в обіг відповідно до статті 3 Кіотського протоколу; 

одиниця сертифікованого скорочення викидів - одиниця скорочення 

викидів парникових газів, отримана в результаті реалізації проекту по 
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механізму чистого розвитку та введена в обіг відповідно до статті 12 Кіотського 

протоколу; 

одиниця скорочення викидів - одиниця скорочення викидів парникових 

газів, отримана в результаті реалізації проекту спільного впровадження та 

введена в обіг відповідно до статті 6 Кіотського протоколу; 

парникові гази - гази, визначені у Додатку А до Кіотського протоколу; 

проект спільного впровадження - проект, який передбачає скорочення 

антропогенних викидів парникових газів та/або збільшення поглинання 

парникових газів і виконується відповідно до статті 6 Кіотського протоколу; 

частина встановленої кількості викидів парникових газів — сума одиниць 

встановленої кількості парникових газів від загальної кількості дозволених для 

України антропогенних викидів парникових газів на період зобов'язань з 

2008 по 2012 роки. 

цільові екологічні (зелені) інвестиції – інвестування отриманих коштів від 

продажу частин встановленої кількості парникових газів та коштів від збору за 

забруднення навколишнього природного середовища антропогенними 

викидами парникових газів виключно у проекти, програми та заходи, за 

результатами реалізації яких зменшуються обсяги викидів парникових газів, 

інші види забруднення навколишнього природного середовища або 

збільшується поглинання парникових газів. 

Всі інші терміни, які застосовуються у цьому Законі, вживаються у 

розумінні Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та 

рішень Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. 

Стаття 2. Законодавство у сфері регулювання обсягу антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів 

Законодавство України у сфері регулювання обсягу антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів базується на Конституції України та 

складається з цього Закону, законів України «Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про охорону атмосферного повітря», «Про 

ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату», «Про ратифікацію 

Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції Організації Об'єднаних Націй про 

зміну клімату», інших нормативно-правових актів, а також відповідних 

міжнародних договорів, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою 

України.  

Стаття 3. Основні  принципи державної політики у сфері 

регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів 

Основними принципами державної політики у сфері регулювання обсягу 

антропогенних викидів та поглинання парникових газів є: 

зведення до мінімуму несприятливих соціальних, екологічних та 

економічних наслідків від антропогенних викидів парникових газів;  

забезпечення сталого розвитку України; 

створення стимулюючих умов для здійснення підприємницької діяльності 

у сфері впровадження нових екологічно-ефективних технологій і досягнень, 

Примітка [MB1]: Коли мова йде про 

РКООНЗК та Кіотський протокол і про 

отримання коштів для реалізації ст.. 17 

Кіотського протколу, то вони повинні 

використовуватися виключно на 

скорочення викидів парникових газів, а 

інші екологічні проекти не підпадають 

під дію вищевказаних документів, 

оскільки інші держави, які інвестують 

зазначені кошти, зараховують на свій 

рахунок власне одиниці скорочення 

викидів парникових газів. 
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спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення 

поглинання парникових газів;  

наукова обґрунтованість, системність і комплексність підходу до 

скорочення обсягу антропогенних викидів та збільшення поглинання 

парникових газів; 

нормування антропогенних викидів парникових газів з урахуванням 

економічної доцільності, рівня технологічних процесів, технічного стану 

обладнання та устаткування у поєднанні з  ринковими механізмами скорочень 

антропогенних викидів парникових газів, спрямованими на забезпечення 

економічного зростання і стимулювання застосування нових технологій і 

інновацій. 

Стаття 4. Об'єкти регулювання обсягу антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів 

До об'єктів регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів відносяться одиниці встановленої кількості, одиниці 

скорочення викидів, одиниці поглинання, одиниці сертифікованого скорочення 

викидів. 

Стаття 5. Суб'єкти регулювання обсягу антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів 

Положення цього Закону поширюються на: 

центральні та місцеві органи виконавчої влади, до повноважень яких 

належать питання забезпечення регулювання обсягу антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів; 

юридичних та фізичних осіб-підприємців незалежно від форм власності, 

які здійснюють на території України і у межах її континентального шельфу та 

виключної (морської) економічної зони діяльність, яка призводить до 

антропогенних викидів парникових газів, крім тих, які регулюються 

Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, або їх 

поглинання. 

 

Розділ II. ПОВНОВАЖЕННЯ ЦЕНТРАЛЬНИХ ОРГАНІВ 

ВИКОНАВЧОЇ ВЛАДИ ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ 

АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ У СФЕРІ 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ 

ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

 

Стаття 6. Суб’єкти державного управління у сфері регулювання 

обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових 

газів 

Державне управління у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів 

та  поглинання парникових газів здійснюють: 

Кабінет Міністрів України; 

центральний орган виконавчої влади з питань охорони навколишнього 

природного середовища; 

Примітка [MB2]: До повноважень 

деяких органів може прямо не 

відноситися питання регулювання 

обсягу антропогенних викидів, але це не 

означає, що при конкретній ситуації дія 

цього закону не поширюється на такі 

органи. Тому дана конкретизація є не 

завжди доцільною. 

Примітка [MB3]: Компетенція 

органів державної влади в даній сфері не 

повинна зводитися лише до діяльності 

органів виконавчої влади, оскільки 

частиною повноважень можуть бути 

наділені і Президент України, і ВРУ та 

ін.. органи 
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центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату; 

інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук 

України. 

Стаття 7. Повноваження  Кабінету  Міністрів  України у сфері 

регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів 

Кабінет Міністрів України у сфері регулювання обсягу антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів: 

забезпечує реалізацію державної політики у сфері виконання зобов'язань 

України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським 

протоколом; 

затверджує: 

національний план заходів з пом'якшення наслідків зміни клімату; 

порядок функціонування національної системи оцінки антропогенних 

викидів  та  поглинання  парникових  газів; 

порядок державного обліку об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди 

та поглинання парникових газів;   

національний план розподілу дозволів на антропогенні викиди 

парникових газів; 

порядок видачі дозволів на антропогенні викиди парникових газів; 

порядок ведення Національного електронного реєстру антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів; 

порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів спільного 

впровадження; 

порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних  

(зелених) інвестицій; 

критерії відбору проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій; 

умови та порядок продажу частин встановленої кількості викидів 

парникових газів; 

умови та порядок здійснення передачі або отримання одиниць 

скорочення, одиниць сертифікованого скорочення, одиниць поглинання; 

порядок отримання та використання коштів, які надходитимуть від 

продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів та від збору за 

забруднення навколишнього природного середовища викидами парникових 

газів; 

порядок здійснення державного контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів. 

Стаття 8. Повноваження центрального органу виконавчої влади з 

питань охорони навколишнього природного середовища 

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань охорони 

навколишнього природного середовища належить: 
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розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної 

політики з проблем глобальної зміни клімату, скорочення антропогенних 

викидів парникових газів та збільшення їх поглинання, адаптації до зміни 

клімату, пом’якшення антропогенного впливу на кліматичну систему; 

координація заходів щодо виконання зобов'язань України за Рамковою 

конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським протоколом та рішеннями їх 

керівних органів; 

координація діяльності суб’єктів регулювання обсягу антропогенних 

викидів парникових газів, які забезпечують діяльність національної системи 

оцінки антропогенних викидів та поглинання  парникових газів; 

здійснення державного контролю за дотриманням вимог законодавства у 

сфері регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових 

газів; 

видача дозволів на антропогенні викиди парникових газів. 

Стаття 9. Повноваження центрального органу виконавчої влади з 

питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про 

зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

До повноважень центрального органу виконавчої влади з питань 

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження 

механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

належать: 

розроблення пропозицій щодо формування та реалізації державної 

інвестиційної політики у сфері охорони навколишнього природного 

середовища та державної політики у сфері регулювання негативного 

антропогенного впливу на кліматичну систему; 

розроблення комплексних заходів щодо пом'якшення антропогенного 

впливу на кліматичну систему шляхом скорочення антропогенних викидів та 

збільшення обсягів поглинання парникових газів; 

організація міжнародного співробітництва України з питань зміни 

клімату; 

організація проведення національної системи оцінки та обліку 

антропогенних викидів та поглинання парникових газів; 

підготовка національного кадастру антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів, національних повідомлень з питань зміни клімату; 

забезпечення функціонування та ведення Національного електронного 

реєстру антропогенних викидів  та поглинання парникових газів;  

передача з Національного електронного реєстру антропогенних викидів  

та поглинання парникових газів та отримання з відповідних реєстрів інших 

країн, які зазначені у Додатку В до Кіотського протоколу, об’єктів регулювання 

обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів; 

внесення пропозицій щодо укладення, припинення чи зупинення дії 

міжнародних договорів з метою забезпечення виконання міжнародних 

зобов'язань України з питань зміни клімату; 

залучення інвестицій на фінансування проектів спільного впровадження 

та проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій; 

Примітка [MB4]: Не зрозуміло, що 

вкладено в поняття «організація 

міжнародного співробітництва», адже це 

не може бути виключною компетенцією 

даного органу державної влади. Позиція 

щодо міжнародного співробітництва в 

даній сфері повинна бути узгодженою і з 

вищестоящими органами над НАЕІ, та 

органами, яким НАЕІ підзвітне та 

підконтрольне. 
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формування бази даних проектів спільного впровадження, проектів 

цільових екологічних (зелених) інвестицій, організація проведення їх 

експертизи та моніторингу, та оприлюднення інформації про такі бази даних. 

Стаття 10. Повноваження інших центральних  органів виконавчої 

влади та Національної академії наук України 

Центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук 

України в межах своєї компетенції: 

беруть участь у розробленні пропозицій щодо формування та реалізації 

державної політики з проблем глобальної зміни клімату, скорочення 

антропогенних викидів парникових газів та збільшення поглинання парникових 

газів, пом’якшення наслідків зміни клімату, позиції на міжнародні переговори з 

питань зміни клімату; 

забезпечують відповідно до законодавства здійснення підприємствами, 

установами та організаціями, що належать до сфери їх управління, заходів 

щодо скорочення антропогенних викидів парникових газів та збільшення 

поглинання парникових газів, пом’якшення наслідків зміни клімату; 

забезпечують проведення щорічної національної інвентаризації 

антропогенних викидів та поглинання парникових газів, а також контролюють 

її проведення на підприємствах, установах та організаціях, що належать до 

сфери їх управління; 

беруть участь у міжнародному співробітництві з питань зміни клімату. 

 

Розділ IІІ. ДОЗВОЛИ НА АНТРОПОГЕННІ ВИКИДИ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

 

Стаття 11. Дозволи на антропогенні викиди парникових газів  

З метою державного регулювання антропогенних викидів парникових 

газів юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, які здійснюють 

антропогенні викиди парникових газів, охорону та поліпшення якості 

поглиначів парникових газів, крім тих, які регулюються Монреальським 

протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, видаються дозволи на 

антропогенні викиди парникових газів.  

Антропогенні викиди парникових газів в атмосферне повітря можуть 

здійснюватися юридичною особою або фізичною особою-підприємцем лише 

після отримання дозволу, який видається на платній основі центральним 

органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського протоколу до 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату в установленому Кабінетом 

Міністрів України порядку. 

Рішення про видачу або відмову у видачі дозволу приймається протягом 

60 календарних днів із дати надходження документів на розгляд. 

Підставою для прийняття рішення про відмову у видачі дозволу є: 

порушення вимог щодо оформлення та змісту документів, у яких 

обґрунтовується обсяг антропогенних викидів парникових газів, та/або подання 

їх у неповному обсязі; 
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недостовірність даних у документах, поданих для отримання дозволу; 

недотримання вимог до технологічних процесів обладнання та споруд 

щодо охорони навколишнього природного середовища від забруднення 

викидами парникових газів протягом строку дії попереднього дозволу. 

Дозвіл анулюється центральним органом виконавчої влади з питань 

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження 

механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну 

клімату, який його видав у разі: 

подання юридичною особою або фізичною особою-підприємцем заяви 

про анулювання дозволу; 

припинення діяльності юридичної особи або фізичної особи-підприємця; 

якщо виробничий процес провадження господарської діяльності може 

призвести до істотних наслідків для здоров’я людей та стану довкілля; 

порушення умов, визначених у дозволі. 

 

Розділ ІV. ДЕРЖАВНИЙ ОБЛІК І НОРМУВАННЯ 

АНТРОПОГЕННИХ ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

 

Стаття 12. Національна система оцінки антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів 

Національна система оцінки антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів передбачає: 

планування та проведення юридичними особами або фізичними особами-

підприємцями щорічної інвентаризації антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів; 

узагальнення результатів інвентаризації антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів; 

складання національного кадастру антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів і контроль за достовірністю його даних; 

забезпечення архівного зберігання інформації кадастру антропогенних 

викидів та поглинання парникових  газів  і матеріалів до нього. 

Функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів забезпечується центральним органом виконавчої 

влади з питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 

впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату, іншими центральними органами виконавчої влади, а також 

юридичними особами та фізичними особами-підприємцями, які здійснюють 

викиди парникових газів та/або заходи, спрямовані на поглинання парникових 

газів. 

Стаття 13. Національний кадастр антропогенних викидів та 

поглинання парникових газів 

Для обліку кількісних, якісних та інших характеристик антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів на підставі даних щорічної 

інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів, 

Примітка [MB5]: Хто визначає таку 

«істотність»? що таке «істотні»? Істотні 

наслідки можуть бути як позитивними, 

так і негативними. Про що ж мова йде в 

даному пункті, не зрозуміло. 



8 

проведеної центральними органами виконавчої влади, юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями, центральним органом виконавчої влади з 

питань виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 

впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН 

про зміну клімату формується та ведеться національний кадастр антропогенних 

викидів та поглинання парникових газів у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України. 

Стаття 14. Державний облік об'єктів, які здійснюють антропогенні 

викиди парникових газів 

Державний облік об'єктів, які здійснюють антропогенні викиди 

парникових газів, ведеться центральним органом виконавчої влади з питань 

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження 

механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 15. Нормування обсягу антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів 

Нормування обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових 

газів здійснює центральний орган виконавчої влади з питань виконання вимог 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження  механізмів 

Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату шляхом 

встановлення комплексу обов'язкових норм, правил, вимог, які спрямовані на 

скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів 

з метою: 

реалізації єдиної науково-технічної політики у сфері регулювання 

антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів; 

впровадження і використання сучасних екологічно безпечних технологій, 

спрямованих на скорочення антропогенних викидів та збільшення поглинання 

парникових газів. 

 

Розділ V. ЕКОНОМІЧНІ МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

СКОРОЧЕННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ 

ВИКИДІВ ТА ЗБІЛЬШЕННЯ ПОГЛИНАННЯ 

ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

 

Стаття 16. Економічні механізми забезпечення скорочення обсягу 

антропогенних викидів та збільшення поглинання 

парникових газів 

До економічних механізмів забезпечення скорочення обсягу 

антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, 

визначених Кіотським протоколом, відносяться: 

торгівля в установленому порядку України з іншими країнами, які 

зазначені у Додатку В до Кіотського протоколу, або уповноваженими цими 

країнами резидентами, одиницями встановленої кількості; 

реалізація в установленому порядку проектів спільного впровадження 

суб’єктами господарювання за участі інших країн, які зазначені у Додатку В до 

Примітка [MB6]: В даній статті також 

доцільно вказати на пільги в 

оподаткуванні, коли певним суб’єктом 

здійснюються заходи із зменшення 

викидів парникових газів. 
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Кіотського протоколу, або уповноваженими цими країнами резидентами, та 

передачу в установленому порядку іншій країні або отримання від неї одиниць 

скорочення викидів та одиниць поглинання, отриманих у результаті реалізації 

цих проектів; 

реалізація в установленому порядку проектів за механізмом чистого 

розвитку за участі інших країн, не зазначених у Додатку В до Кіотського 

протоколу, або уповноваженими цими країнами резидентами, та отримання від 

них одиниць сертифікованого скорочення викидів, отриманих у результаті 

реалізації цих проектів; 

стимулювання підприємницької діяльності у сфері впровадження нових 

екологічно-ефективних технологій і досягнень, спрямованих на скорочення 

обсягу антропогенних викидів або  збільшення поглинання парникових газів за 

рахунок коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів 

парникових газів та коштів від збору за забруднення навколишнього 

природного середовища викидами парникових газів.  

Стаття 17. Національний електронний реєстр антропогенних викидів 

та поглинання парникових газів 

З метою обліку введення в обіг, зберігання, передачі, отримання, 

анулювання та вилучення з обігу одиниць встановленої кількості, одиниць 

скорочення викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів, одиниць 

поглинання центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження  механізмів 

Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату ведеться 

Національний електронний реєстр антропогенних викидів та поглинання 

парникових газів у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України. 

Стаття 18. Передача та отримання об'єктів регулювання обсягу 

антропогенних викидів парникових газів 

Передача та отримання одиниць встановленої кількості здійснюється 

центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату після досягнення 

домовленостей між Україною та країною, зазначеною у Додатку В до 

Кіотського протоколу, або юридичною особою, уповноваженою цією країною, 

та укладення між ними договору продажу одиниць встановленої кількості. 

Передача та отримання одиниць скорочення викидів та одиниць 

поглинання здійснюється центральним органом виконавчої влади з питань 

виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та впровадження 

механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату 

за заявкою юридичної особи або фізичної особи-підприємця, які передають або 

отримують одиниці скорочення викидів або одиниці поглинання.   

Передача одиниць сертифікованого скорочення викидів здійснюється 

центральним органом виконавчої влади з питань виконання вимог Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату та впровадження механізмів Кіотського 

протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України. 
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Стаття 19. Проведення розрахунку за здійснення операцій з 

об'єктами регулювання обсягу антропогенних викидів 

парникових газів 

Проведення розрахунку за продаж частин встановленої кількості викидів 

парникових газів здійснюється у відповідності до міжнародних домовленостей 

та укладених договорів про продаж частин встановленої кількості викидів 

парникових газів між Україною та країною Стороною Кіотського протоколу, 

або юридичною особою, уповноваженою цією країною. 

Проведення розрахунку за передачу та отримання одиниць скорочення 

викидів, одиниць сертифікованого скорочення викидів або одиниць поглинання 

здійснюється у відповідності до укладених договорів між юридичними особами 

або фізичними особами-підприємцями та іноземними учасниками проекту. 

Стаття 20. Фінансування заходів, спрямованих на скорочення 

антропогенних викидів або збільшення поглинання 

парникових газів 

Фінансування заходів, спрямованих на скорочення антропогенних 

викидів або збільшення поглинання парникових газів здійснюється за рахунок 

Державного бюджету України; коштів, отриманих від продажу одиниць 

встановленої кількості, та коштів від збору за забруднення навколишнього 

природного середовища антропогенними викидами парникових газів; коштів 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, у тому числі отриманих на 

здійснення проектів спільного впровадження, та інших коштів, не заборонених 

законодавством.  

Кошти, отримані від продажу одиниць встановленої кількості викидів 

парникових газів та від збору за забруднення навколишнього природного 

середовища антропогенними викидами парникових газів зараховуються до 

Державного бюджету України та спрямовуються на фінансування заходів щодо 

скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових 

газів. Інформація про фінансування таких заходів повинна бути доступною 

громадськості. 

 

Розділ VІ. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА У СФЕРІ АНТРОПОГЕННИХ 

ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ  

 

Стаття 21. Контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері 

антропогенних викидів парникових газів 

Державний контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері 

антропогенних викидів парникових газів здійснюється центральним органом 

виконавчої влади з питань охорони навколишнього природного середовища у 

порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. 

Інші центральні органи виконавчої влади та Національна академія наук 

здійснюють галузевий контроль за діяльністю підприємств, установ та 

Примітка [MB7]: Доцільно чітко 

вказати, які саме органи, та прописати 

відповідні повноваження у нормативних 

документах про такі органи. 
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організацій, що належать до сфери їх управління, під час щорічної 

інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів. 

Виробничий контроль за дотриманням вимог законодавства у сфері 

антропогенних викидів парникових газів здійснюється юридичними особами та 

фізичними особами-підприємцями у процесі їх господарської та іншої 

діяльності, якщо вона призводить до антропогенних викидів парникових газів. 

Громадський контроль здійснюється громадськими організаціями та 

об’єднаннями екологічного спрямування відповідно до законодавства України. 

Для цього громадськості повинна надаватися уся необхідна інформація про 

реалізацію проектів зі скорочення викидів парникових газів, про зобов’язання зі 

скорочення викидів парникових газів, які покладено на конкретних суб’єктів.  

Стаття 22. Відповідальність за порушення законодавства у сфері 

антропогенних викидів парникових газів 

Порушення законодавства у сфері антропогенних викидів парникових 

газів тягне за собою встановлену цим та іншими законами України 

дисциплінарну, цивільну, адміністративну і кримінальну відповідальність. 

Відповідальність за порушення законодавства у сфері антропогенних 

викидів парникових газів несуть особи, винні у: 

здійсненні антропогенних викидів парникових газів без дозволу 

центрального органу виконавчої влади з питань екології та природних ресурсів; 

перевищенні норм антропогенних викидів парникових газів, 

встановлених у дозволі на викиди;  

недотриманні умов, визначених дозволом на антропогенні викиди 

парникових газів; 

порушенні порядку здійснення діяльності, що негативно впливає на 

клімат; 

впровадженні відкриттів, винаходів, раціоналізаторських пропозицій, 

нових технологічних систем, речовин і матеріалів, імпорт та експлуатація 

устаткування, автомототранспортних та інших пересувних або транспортних 

засобів, використання яких призводить або може призвести до перевищення 

нормативів вмісту антропогенних викидів парникових газів; 

невиконанні законних вимог органів, які здійснюють державний контроль 

за дотриманням вимог законодавства у сфері антропогенних викидів 

парникових газів; 

приховуванні, перекрученні або відмові від надання повної та достовірної 

інформації за запитами посадових осіб і зверненнями громадян та їх об'єднань 

щодо здійснення антропогенних викидів парникових газів, у тому числі про 

екологічну ситуацію, яка склалася внаслідок здійснення антропогенних викидів 

парникових газів та її наслідки; 

недотриманні норм екологічної безпеки, державних санітарних норм під 

час проектування, розміщення, будівництва та введення в експлуатацію нових і 

реконструйованих підприємств, споруд та інших об'єктів, удосконаленні 

існуючих та впровадженні і використанні сучасних найкращих доступних 

екологічно безпечних технологій та устаткування, спрямованих на скорочення 

антропогенних викидів та збільшення поглинання парникових газів. 
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Законами може бути встановлена відповідальність і за інші види 

правопорушень у сфері антропогенних викидів парникових газів. 

Застосування заходів дисциплінарної, адміністративної або кримінальної 

відповідальності не звільняє винних осіб від компенсації шкоди, заподіяної 

забрудненням навколишнього природного середовища та погіршенням стану 

атмосферного повітря.  

Стаття 23. Вирішення спорів у сфері антропогенних викидів 

парникових газів 

Спори з питань порушення законодавства у сфері антропогенних викидів 

парникових газів вирішуються у встановленому законом порядку. 

 

Розділ VII. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ 

РЕГУЛЮВАННЯ ОБСЯГУ АНТРОПОГЕННИХ 

ВИКИДІВ ТА ПОГЛИНАННЯ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ 

 

Стаття 24. Міжнародне співробітництво 

Україна бере участь у міжнародному співробітництві у сфері 

регулювання обсягу антропогенних викидів та поглинання парникових газів 

відповідно до зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну 

клімату, Кіотським протоколом та законодавством України. 

Якщо Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, Кіотським 

протоколом або іншими міжнародними договорами, згода на обов'язковість 

яких надана Верховною Радою України, встановлено інші норми, ніж ті, що 

передбачені цим Законом, то застосовуються норми відповідного міжнародного 

договору. 

 

Розділ VIIІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 

2. Стаття 11 набирає чинності не раніше ніж через тридцять днів з дня 

офіційного оприлюднення Закону. 

3. У Законі України «Про охорону навколишнього природного 

середовища України» (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до 

№ 51, ст. 1122, Відомості Верховної Ради України, 1996, № 15, ст. 70, 1997, 

№ 14, ст. 114, 2002 № 50, ст. 366) внести такі зміни: 

а) у статті 46: 

після частини четвертої доповнити частиною п’ятою такого змісту: 

«Кошти від збору за забруднення навколишнього природного 

середовища викидами парникових газів спрямовуються до Державного фонду 

охорони навколишнього природного середовища та використовуються 

виключно для фінансування заходів щодо скорочення антропогенних викидів 

та збільшення поглинання парникових газів.». 

у зв’язку з цим частини п’яту та шосту вважати відповідно частинами 

шостою та сьомою. 
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4. Кабінету Міністрів України протягом трьох місяців з дня набрання 

чинності цим Законом: 

внести до Верховної Ради України пропозиції щодо приведення законів 

України у відповідність із цим Законом; 

привести свої  нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом; 

забезпечити прийняття відповідно до своєї компетенції нормативно-

правових актів, що випливають із цього Закону; 

забезпечити приведення центральними органами виконавчої влади їх 

нормативно-правових актів у відповідність з цим Законом. 

 

 

ГОЛОВА ВЕРХОВНОЇ РАДИ                                                                                         

УКРАЇНИ                                В. ЛИТВИН 

 


