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до проекту ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

Про заходи щодо зменшення антропогенних викидів парникових газів із 
стаціонарних джерел викидів парникових газів 

 

Коментарі далі по тексту: 

Проект ПОСТАНОВИ КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ  

Про заходи щодо зменшення антропогенних викидів парникових газів із 
стаціонарних джерел викидів парникових газів 

 

З метою підтримки інвестиційної діяльності спрямованої на зменшення 
антропогенних викидів парникових газів із стаціонарних джерел та підвищення 
енергоефективності народного господарства України Кабінет Міністрів 
України  п о с т а н о в л я є:  

         1. Національному агентству екологічних інвестицій України з 1 січня 2009 
року забезпечити ведення обліку юридичних осіб – власників (користувачів, 
балансоутримувачів) стаціонарних джерел викидів парникових газів, які 
здійснюють значний антропогенний вплив на зміну клімату, за переліком згідно 
Додатку 1. 

  

Міністерству промислової політики, Міністерству палива та  енергетики, 
Міністерству житлово-комунального господарства, Міністерству вугільної 
промисловості, Міністерству регіонального розвитку та будівництва, 
Міністерству аграрної політики, Міністерству транспорту та зв`язку, 
Міністерству оборони, Міністерству з надзвичайних ситуацій, Кабінету 
Міністрів АР Крим, Київській та Севастопольській міським державним 
адміністраціям, обласним державним адміністраціям до 1 лютого 2009 року 
надати Нацекоінвестагентству інформацію щодо юридичних осіб – власників 
(користувачів, балансоутримувачів) стаціонарних джерел викидів парникових 
газів, які здійснюють значний антропогенний вплив на зміну клімату за 
формою, згідно з додатком 2.  
  

2.     Установити, що: 
         юридична особа – власник (користувач, балансоутримувач) стаціонарного 
джерела викидів парникових газів, яка здійснює значний антропогенний вплив 
на зміну клімату (далі – власник джерела) має право на фінансування заходів по 



скороченню викидів парникових газів із стаціонарних джерел за рахунок 
передачі одиниць (частин) установленої кількості іноземному інвестору;  
  
         передачі іноземному інвестору підлягають одиниці (частини) установленої 
кількості, які депоновані для власника джерела на рахунках перенесення 
України в порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 
22 лютого 2006 року № 206; 
  
         кількість одиниць (частин) установленої кількості, що підлягає передачі 
іноземному інвестору не може перевищувати 75%  депонованих одиниць; 
  
         електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості на рахунок 
іноземного інвестора здійснюється Нацекоінвестагентством на підставі рішення 
Кабінету Міністрів України. 
  
         3. За зверненням власника джерела Нацекоінвестагентство укладає договір 
про передачу одиниць (частин) установленої кількості іноземному інвестору 
для фінансування заходів по скороченню викидів парникових газів із 
стаціонарних джерел. Договір  повинен передбачати: 
  
         зобов`язання власника джерела щодо скорочення антропогенних викидів 
парникових газів та/або скорочення питомих викидів парникових газів, 
виконання плану моніторингу та верифікації досягнутих результатів і надання 
відповідної щорічної звітності Нацекоінвестагентству; 
  
         погоджені умови контракту (попереднього договору) власника джерела із 
іноземним інвестором та порядок передачі одиниць (частин) установленої 
кількості; 
  
         фінансовий план проекту, зобов`язання власника джерела щодо цільового 
використання  отриманих  від іноземного інвестора інвестицій та надання 
Нацекоінвестагентству щорічних висновків міжнародного фінансового аудиту 
про цільове використання вказаних інвестицій протягом періоду фінансування 
заходів по скороченню викидів парникових газів; 
  
         положення щодо компенсації у випадку невиконання зобов`язань 
власником джерела  шляхом передачі  на рахунки України відповідної кількості 
одиниць  скорочення викидів, а також  санкції за нецільове використання 
коштів та невиконання зобов`язань щодо моніторингу, верифікації, звітності та 
міжнародного фінансового аудиту; 
  
         повну або часткову відмову власника джерела від права на компенсацію за 
досягнуті скорочення по заходам зі скорочення викидів парникових газів із 
стаціонарних джерел отриманих після 31 грудня 2012 року; 
  



         зобов`язання власника джерела  щодо інформування громадськості про 
досягнуті результати по заходам зі скорочення викидів парникових газів із 
стаціонарних джерел.  
  
         4. Отримані від передачі одиниць (частин) установленої кількості грошові 
кошти можуть бути використані власником джерела для фінансування: 
  
         нового будівництва, модернізації та реконструкції діючих виробничих 
потужностей з використанням новітніх технологічних рішень, які забезпечують 
не менше 10 % зменшення питомих викидів парникових газів із стаціонарних 
джерел, вказаних в додатку 1; 
  
         заходів із ліквідації стаціонарних джерел, вказаних у додатку 1, питомі 
викиди парникових газів на яких більш ніж на 20% перевищують рівень 
найкращої доступної для українських підприємств технології;  
  
         повернення позик та банківських кредитів, отриманих до 31 грудня 2008 
року, та сплату відсотків по них в частині здійснених власником джерела 
капітальних вкладень за  проектами спільного впровадження;  
  
         збільшення розміру власного капіталу юридичних осіб – власників 
стаціонарних джерел, вказаних в додатку 1, виключно для здійснення ними 
фінансування капітальних вкладень з метою скорочення викидів парникових 
газів на цих джерелах. 
  

  

Прем`єр-міністрУкраїни                                                          Ю.ТИМОШЕНКО 

  

  

  

  

  

  

  

  

  



Додаток 1 

до постанови Кабінету 

Міністрів України  

від ____________ №_____ 

  
ПЕРЕЛІК  

стаціонарних джерел викидів парникових газів,  
які здійснюють значний антропогенний вплив на зміну клімату 

  
1.       Спалювання органічного палива для виробництва електричної та/або 

теплової енергії  встановленою  потужністю більше 20 мегават. 
2.       Переробка нафти та газу. 
3.       Виробництво коксу. 
4.       Збагачення залізної руди та виробництво агломерату. 
5.       Виробництво чавуну і сталі встановленою потужністю більше 2,5 тон за 

годину. 
6.       Виробництво феросплавів. 
7.       Виробництво кольорових металів. 
8.       Виробництво цементу встановленою потужністю більше 500 тон за добу. 
9.       Виробництво вапна встановленою потужністю більше  50 тон за добу. 
10.  Виробництво кальцинованої соди. 
11.  Виробництво скла або виробів із скла (в т.ч. скловолокно) встановленою 

потужністю пластифікації більше  20 тон  за годину. 
12.  Виробництво цегли , в т.ч. вогнетривкої, шиферу, керамічної плитки, 

порцелянових та інших керамічних виробів,  встановленою потужністю 
більше  75 тон за добу та/або ємкості печі більше 4 куб.м. або щільністю 
завантаження продукту 300 кг/куб.м. 

13.  Виробництво виробів на основі волокнистої маси із деревини або іншої 
волокнистої сировини. 

14.  Виробництво целюлози, картону та паперу встановленою потужністю 
більше 20 тон за добу. 

15.  Виробництво мінеральних добрив. 
16.  Виробництво адипінової кислоти. 
17.  Виробництво азотної кислоти. 
18.  Виробництво сірчаної кислоти.  
19.  .Виробництво двоокису титану. 
20.  Збагачення вугілля. 
21.  Об`єкти або групи об`єктів юридичної особи, сукупні викиди парникових 

газів від яких перевищують 200 тис. тон та/або потенціал скорочення 
викидів яких більше 50 тис. тон еквіваленту двоокису вуглецю за рік. 

   
  



Додаток 2 
до постанови Кабінету 
Міністрів України  
від ____________ №_____ 

  

ПЕРЕЛІК  

юридичних осіб – власників (користувачів, балансоутримувачів) стаціонарних 
джерел викидів парникових газів, які здійснюють значний антропогенний вплив 

на зміну клімату  

  

№ 
п/
п 

Найменування 
юридичної 

особи 

Код ЄДРПОУ Юридична адреса Контактна 
особа, її 
посада, 

телефон, 
факс, адреса 
електронної 

пошти 

Види 
стаціонарних 

джерел викидів 
парникових газів  

1 2 3 4 5 6 

 

 Інформація надається Нацекоінвестагентству письмово та на електронному носії (CD-R) у 
форматі таблиці Microsoft Excel 2003 або електронною поштою за адресою 
perelik@neia.gov.ua  

Зазначається номер стаціонарного джерела згідно з переліком, наведеним у Додатку 1. 

 


