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Резюме 
 
Цей звіт складений офісом Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні в рамках проєкту 
«Підтримка зеленого відновлення в Україні». 
Звіт містить огляд та аналіз існуючих добровільних вуглецевих ринків та вуглецевих ринків 
відповідності в усьому світі з відповідними рекомендаціями для України. Особливу увагу  
приділено механізмам, які застосовуються у випадку сільського господарства, актуальним 
подіям, зокрема тим, що стосуються покупців і продавців ґрунтового вуглецю та цін на 
вуглецеві кредити, а також майбутнім можливостям участі у ринках українських виробників 
сільськогосподарської продукції. 
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Акронім/ 
скорочення 

Розшифрування Переклад 

AER Annual Emission Report Річний звіт про викиди ПГ 
AFOLU Agriculture, Forestry and Other Land 

Use  
Сільське господарство, лісове господарство та інше 
землекористування 

AGNWB Above-ground non-woody biomass Надземна недеревна біомаса 
AGWB Above-ground woody biomass Надземна деревна біомаса 
ALM Agricultural Land Management Управління використанням земельних ресурсів 

сільськогосподарського призначення 
ARR Afforestation, Reforestation & Re-

vegetation 
Заліснення, лісовідновлення та відновлення 
рослинності 

AO Aircraft operator Оператор повітряного судна 

AVR Accreditation and Verification 
Regulation 

Регламент про верифікацію звітів про викиди ПГ та 
акредитацію верифікаторів 

CA Competent Authority Компетентний орган 

CBAM Carbon border adjustment mechanism Механізм вуглецевого коригування імпорту (CBAM) 
CEMS Continuous emission measurement 

systems 
Системи безперервного вимірювання викидів 

CIMs Commission Decision determining 
transitional Union-wide rules for 
harmonised free  allocation of emission 
allowances pursuant to Article 10a of 
Directive 2003/87/EC 

Заходи з реалізації в масштабах спільноти (CIM) 
Рішення Комісії, що визначає перехідні 
загальносоюзні правила гармонізованого 
безкоштовного розподілу квот на викиди відповідно 
до статті 10а Директиви 2003/87/ЄС 

CMR Carbon Market Report Звіт про стан вуглецевого ринку 
CO2 Carbon dioxide Двоокис вуглецю 
CO2 € Carbon dioxide equivalent Еквівалент двоокису вуглецю (СО2е) 
CORSIA Carbon Offsetting Reduction Scheme for 

International Aviation 
Програма компенсацій та скорочення вуглецевих 
викидів для міжнародної авіації (CORSIA) 

CRF Common Reporting Format Загальноприйнятий формат звітності (ЗФЗ) 
EEA European Environment Agency Європейська екологічна агенція (ЄЕА) 
EEA-31 European Union Member States and 

Iceland, Liechtenstein and Norway 
Держави-члени ЄС та Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія 

EFTA European Free Trade Association Європейська асоціація вільної торгівлі (ЄАВТ) 
ERPA Emissions Reduction Purchase 

Agreement 
Договір купівлі-продажу скорочення викидів (ERPA) 

ETS SF Eurocontrol Emissions Trading Scheme 
Support Facility 

Механізм підтримки системи торгівлі викидами з 
боку Євроконтролю 

EU European Union Європейський Союз (ЄС) 
EUA European Union allowance Квота на викиди ПГ в ЄС 
EU ETS European Union Emissions Trading 

System 
Система торгівлі викидами ЄС (СТВ-ЄС) 
 

GHG Greenhouse gas Парниковий газ (ПГ) 
ICAO International Civil Aviation Organisation  Міжнародна організація цивільної авіації (ІКАО) 
IED Industrial Emissions Directive Директива про промислові викиди  
kt Kiloton кілотонна (кт) 
LRF Linear reduction factor Коефіцієнт лінійного скорочення 

  



LULUCF Land-use, Land-use Change, and 
Forestry 

Землекористування, зміни в землекористуванні та 
лісове господарство (ЗЗЗЛГ) 

MP Monitoring Plan План моніторингу 
MRR Monitoring and Reporting Regulation Регламент про моніторинг викидів ПГ та звітність 
MRV Monitoring, Reporting and Verification Моніторинг, звітність та верифікація (МЗВ) 
MRVA Monitoring, Reporting, Verification and 

Accreditation 
Моніторинг, звітність, верифікація та акредитація 

MS Member States Держави-члени 
Mt Megaton Мегатонна (Мт) 
MW Megawatt Мегават (МВт) 
N2O Nitrous oxide закис азоту 
NAB National accreditation body Національний орган з акредитації 
PSAMs Price or supply adjustment measures Заходи з коригування ціни або пропозиції 
PFC Perfluorocarbon перфторвуглець 
PJ Petajoule Петаджоуль (ПДж) 
SET Small Emitter Tool Інструмент [оцінки] невеликих забруднювачів 
SOC Soil Organic Carbon Ґрунтовий органічний вуглець 
VAT Value added tax Податок на додану вартість (ПДВ) 
VOS Verification Opinion Statement Верифікаційний висновок 
t ton Тонна (т) 
TJ Terajoule Тераджоуль (ТДж) 
UNFCCC United Nations Framework Convention 

on Climate Change 
Рамкова конвенція ООН про зміну клімату  
(РКЗК ООН) 

 
 

  



Доповнення переліку акронімів та скорочень* 
 

Акронім/ 
скорочення 

Розшифрування Переклад 

AAUs Assigned Amount Units Одиниці встановленої кількості (ОВК) 
ACR American Carbon Registry Американський вуглецевий реєстр 
CAP Common Agricultural Policy Спільна  сільськогосподарська політика  
CDM Clean Development Mechanism Механізм чистого розвитку (МЧР) 
CER Certified Emission Reduction Сертифіковане скорочення викидів (ССВ) 
CFS Carbon Farming Scheme Схема вуглецевого землеробства 
EEX European Energy Exchange  Європейська енергетична біржа 
ERU Emission Reduction Units Одиниці скорочення викидів (ОСВ) 
ESR Effort Sharing Regulation Регламент про спільні зусилля 
ІСАР International Carbon Action Partnership Міжнародне партнерство щодо вуглецевих заходів 

(ІСАР) 
IETA International Emissions Trading 

Association 
Міжнародної асоціації з торгівлі викидами 

IPCC Intergovernmental Panel on Climate 
Change 

Міжурядова група експертів зі зміни клімату  

IPPU Industrial Processes and Product Use Промислові процеси і використання продуктів 
(ППВП) 

ITMOs Internationally Transferred Mitigation 
Outcomes 

Передані на міжнародному рівні результати 
пом’якшення [наслідків зміни клімату] 

MOs Mitigation Outcomes Результати пом’якшення [наслідків зміни клімату] 
OBPS  Output-Based Pricing System  Система ціноутворення на основі об’ємів 

виробництва   
NDC Nationally Determined Contribution Національно-визначений внесок (НВВ) 
PMR Partnership for Market Readiness Партнерство заради ринкової готовності (PMR) 
RGGI Regional Greenhouse Gas Initiative Регіональна ініціатива щодо парникового газу 

SDG Sustainable Development Goals Цілі сталого розвитку ООН (ЦСР) 
TCI  Transportation  and Climate Initiative Ініціатива у сфері транспорту і кліматична ініціатива 
VER Verified Emission Reduction  Верифіковане скорочення викидів (ВСВ) 

 
*Складене перекладачем 
  



1. Вступ 

Сьогодні все більше компаній зобов’язуються зробити свій внесок у протидію зміні клімату, 
скорочуючи власні викиди парникових газів (ПГ). 

Йдеться переважно про підприємства двох типів: 

- Організації, що прагнуть досягти вуглецевої нейтральності, тобто видалення того ж обсягу 
парникових газів, який вони викидають у повітря. 

- Організації, які використовують вуглецеві кредити для компенсації викидів, які вони не можуть 
зменшити у інший спосіб. 

Насамперед належить пояснити, що означають терміни «добровільний ринок» та «обов’язковий 
ринок/ринок відповідності [нормативним вимогам] тощо» і у чому їх відмінність? 

Як випливає з назви, обов’язковий вуглецевий ринок використовується компаніями та урядами, які 
мають законні повноваження компенсувати свої викиди. Учасниками таких ринків є країни, які 
прийняли та затвердили ліміти викидів, встановлені Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 
(РКЗК ООН). Ринок регулюється такими міжнародними, регіональними та субнаціональними 
програмами скорочення викидів вуглецю, як Механізм чистого розвитку (МЧР) в рамках Кіотського 
протоколу, Система торгівлі викидами Європейського Союзу (СТВ-ЄС) та Каліфорнійський 
вуглецевий ринок. Кожна тонна викидів CO2 вимірюється у вуглецевих кредитах або одиницях 
сертифікованого скорочення викидів (ССВ). Вуглецеві кредити або ССВ генеруються на етапі 
реалізації проєкту і видаються після зарахування скорочення викидів. 

Система торгівлі викидами Європейського Союзу (СТВ-ЄС) - це система «обмеження-та-торгівлі» 
викидами парникових газів (ПГ), яка діє у 28 державах – членах ЄС і трьох державах – учасницях ЄАВТ 
(Ісландії, Ліхтенштейні та Норвегії). 

СТВ-ЄС встановлює обмеження сумарної кількості двоокису вуглецю (CO2) та інших парникових газів, 
які викидаються електростанціями, промисловими установками та операторами повітряних суден. 
Обмеження з часом знижується і, відповідно, зменшується сумарний річний обсяг викидів ПГ, 
охоплений системою. 

В рамках системи компанії, за потреби, можуть купувати і продавати квоти на викиди. Вони 
можуть використовувати також обмежену кількість міжнародних кредитів, генерованих проєктами 
зі скорочення викидів ПГ. Кожна квота дає її власнику право на емісію 1 тонни (т) CO2 або, залежно 
від дозволеної діяльності, еквівалентну кількість закису азоту (N2O) чи перфторвуглеців (PFC). 

Проєкти, які бажають пропонувати ССВ на ринку, повинні гарантувати досягнення реального і 
вимірного скорочення викидів, отримуючи підтвердження (валідацію) такого скорочення від 
Уповноважених оперативних органів (валідаторів та сертифікаторів) і реєструючи його у Виконавчій 
раді МЧР. 

З іншого боку, добровільний вуглецевий ринок, діє за межами ринків відповідності, але паралельно 
з ними, дозволяючи приватним компаніям та окремим особам купувати вуглецеві компенсації на 
добровільній основі. 

Головною метою придбання кредитів верифікованого скорочення викидів (ВСВ) є нейтралізація 
вуглецевого сліду, переважно керуючись корпоративною соціальною відповідальністю та 
громадською думкою, а також міркуваннями сертифікації, репутації, отриманням екологічних та 
соціальних вигод. 

По суті, основна відмінність полягає в тому, що верифіковані скорочення викидів (ВСВ) 
(добровільний ринок) не можна використати для виконання зобов’язань за Кіотським 



протоколом, на відміну від сертифікованого скорочення викидів (ССВ) (обов’язковий ринок). 
Проте ССВ можуть акцептувати суб’єкти, які бажають добровільно компенсувати свої викиди. 

Компанії та приватні особи можуть отримати або придбати вуглецеві кредити безпосередньо у 
розробників проєктів, компаній або вуглецевих фондів. Однак, як і на регульованому ринку, всі 
кредити повинні бути верифіковані незалежною третьою стороною і розроблені та розраховані 
відповідно до одного з існуючих стандартів ВСВ. 

Отже, чому добровільний ринок набуває такої популярності? 

Основна перевага добровільного ринку полягає в тому, що добровільні вуглецеві кредити 
спрямовують приватне фінансування на кліматичні проєкти, які інакше не можна було б 
запустити. Такі проєкти можуть забезпечувати отримання додаткових вигод як, наприклад, захист 
біорізноманіття, запобігання забрудненню, покращення охорони здоров’я та створення робочих 
місць. Кредити ВСВ підтримують інвестиції в інновації, необхідні для зниження вартості нових 
кліматичних технологій. Розширення масштабів добровільних вуглецевих ринків сприятиме 
мобілізації капіталу для країн з перехідною економікою та країн, що розвиваються («глобальний 
південь»), де є найбільший потенціал для реалізації економічних природоорієнтованих проєктів зі 
скорочення викидів. 

Критичними недоліками добровільного ринку є його фрагментованість та складність. Враховуючи 
попит на вуглецеві кредити, який можна забезпечити завдяки глобальним зусиллям, спрямованим 
на скорочення викидів парникових газів, стає очевидним, що світові потрібен великий, прозорий, 
перевірюваний та екологічно стійкий добровільний вуглецевий ринок. 

На сьогодні вуглецеве ціноутворення спирається приблизно на 65 відібраних ініціатив з вуглецевого 
ціноутворення, впроваджених у 45 національних юрисдикціях та 34 юрисдикціях субнаціонального 
рівня. 

У 2021 році ці ініціативи охоплять 11.65 Гт CO2-eкв., що становить 21.5% від глобального обсягу 
викидів ПГ (джерело: Світовий банк). 

Далі на рисунку показана загальна ситуація із впровадженням ініціатив з вуглецевого ціноутворення 
у світі. Всі дані повністю представлені в Додатку 1. 



 
1 – Північно-західні території; 2 – Канада; 3 – Британська Колумбія; 4 – Вашингтон; 5 – Орегон; 6 – Каліфорнія; 7 – Нижня Каліфорнія;  
8 – Гаваї; 9 – Халіско; 10 – Тамауліпас; 11 – Сакатекас; 12 – Мексика; 13 – Колумбія; 14 – Бразилія; 15 – Чілі; 16 – Аргентина; 17 – Альберта; 
18 – Манітоба; 19 – Квебек; 20 – Саскачеван; 21 – RGGI; 22 – Онтаріо; 23 – TCI-P; 24 – Ньюфаундленд і Лабрадор; 25 – Острів Принца 

Едуарда; 26 – Нова Шотландія; 27 – Пенсільванія; 28 – Нью-Брансвік; 29 – Массачусетс; 30 – Ісландія; 31 – ЄС; 32 – Туреччина;  
33 – Казахстан; 34 – Сахалін; 35 – Японія; 36 – Китай; 37 – Пакистан; 38 – Республіка Корея; 39 – Таїланд; 40 – В’єтнам; 41 – Індонезія;  
42 – Сенегал; 43 – Кот-д’Івуар; 44 – Південна Африка; 45 – Швеція; 46 – Норвегія; 47 – Фінляндія; 48 – Данія; 49 – Німеччина;  
50 – Нідерланди; 51 – Сполучене Королівство; 52 – Естонія; 53 – Латвія; 54 – Польща; 55 – Ірландія; 56 – Україна; 57 – Люксембург;  
58 – Іспанія; 59 – Чорногорія; 60 – Португалія; 61 – Франція; 62 – Каталонія; 63 – Сербія; 64 – Австрія; 65 – Словенія; 66 – Ліхтенштейн; 
67 – Швейцарія; 68 – Шеньян; 69 – Пекін; 70 – Тяньцзінь; 71 – Сайтама; 72 – Токіо; 73 – Шанхай; 74 – Хубей; 75 – Чунцін; 76 – Фуцзянь; 
77 – Гуандун; 78 – Тайвань, Китай; 79 – Шеньчжень; 80 – Бруней; 81 – Сінгапур; 82 – Нова Зеландія; 

83 – СТВ впроваджена або запланована до впровадження; 84-Вуглецевий податок впроваджений або запланований до впровадження;  
85-СТВ або вуглецевий податок розглядаються; 86- Програма реалізації Ініціативи у сфері транспорту і кліматичної ініціативи (TCI -P);  
87- Регіональна ініціатива щодо парникового газу (RGGI); 88-СТВ і вуглецевий податок впроваджені або заплановані до впровадження; 

89- Вуглецевий податок впроваджений або запланований до впровадження, СТВ розглядається; 90- СТВ впроваджена або запланована 
до впровадження, СТВ або вуглецевий податок розглядаються; 91- СТВ і вуглецевий податок впроваджені або заплановані до 
впровадження, СТВ або вуглецевий податок розглядаються  

Ініціативи з вуглецевого ціноутворення вважаються «запланованими до впровадження», коли вони 
прийняті на законодавчому рівні та офіційно визначена запланована дата початку їх реалізації. 

Ініціативи з вуглецевого ціноутворення позначені такими, що «розглядаються», якщо уряд оголосив 
про намір працювати над впровадженням ініціативи і це було підтверджено офіційними 
джерелами. 

Юрисдикції, які лише згадують вуглецеве ціноутворення у своїх національно-визначених внесках 
(НВВ) не враховані, оскільки можливі різні інтерпретації тексту НВВ. Відповідно до способу їх 
технічного функціонування, ініціативи з вуглецевого ціноутворення класифікують як системи торгівлі 
викидами (СТВ) та вуглецеві податки. СТВ – це не лише системи «обмеження-та-торгівлі», але й 
системи «базового рівня-та-кредитування», як, наприклад, у Британській Колумбії. Однак системи, 
які діють подібно до програми базового рівня-та-компенсацій, такі як Австралійський захисний 
механізм (Australia Safeguard Mechanism), не підпадають під визначення СТВ. Вуглецеве 
ціноутворення змінювалось на протязі років, тому ініціативи не обов’язково строго відповідають 
зазначеним категоріям. Завдяки динамічному підходу до постійного покращення якості даних, зміни 
на карті не лише відображають нові події, але й корективи, внесені після надходження нової 
інформації з офіційних джерел. 



2. Огляд, структура та аналіз добровільних вуглецевих ринків 

Як і передбачалось, добровільний вуглецевий ринок був сформований з метою залучення коштів 
для фінансування заходів, що скорочують викиди ПГ. 

На початку свого існування ринок вирізнявся новаторськими підходами до боротьби зі зміною 
клімату. З часом він еволюціонував і став надійним та ефективним засобом боротьби зі зміною 
клімату, спрямовуючи ресурси на проєкти, які забезпечують незалежно верифіковані і додаткові 
скорочення викидів у глобальному вимірі. 

 

1 Початок формування ринку та інновації 2  Консолідація та зміцнення  3  Мейнстрім 

· Ініціювання нових концепцій 

· Перша розробка правил 

· Встановлення стандартів та 

інструментів 

· Розвиток найкращих методів 

· Залучення приватного сектору 

· Підтвердження типів та методологій нових 

проєктів 

· Більша географічна диверсифікація 

· Більший зв’язок зі сталим розвитком 

· Зростання ринку 

· Обізнаність корпорацій 

· Валідація стандартів та 

інновацій ДВР системами 
забезпечення відповідності 

 

Структура та рушійні сили добровільних вуглецевих ринків формуються п’ятьма основними 
учасниками: 

 
1-Стандарти; 2-Верифікація і валідація; 3-Розробники проєкту; 4-Випуск кредитів; 5-Кредити; 6-Брокери, трейдери,роздрібні торговці;  

7- Трансакція; 8-Кінцеві покупці; 9-Компенсування; 10-Компенсації 

Більшість брокерів діють як трейдери, а деякі фінансисти мають як брокерські підрозділи, так і 
відділи розробки проєктів. Кінцеві покупці також можуть фінансувати власний вуглецевий проєкт і 
залишити для власних компенсаційних потреб всі або частину випущених кредитів. 

Ці групи можуть, зрештою, продавати кредити покупцеві, або розробник може організувати їх 
прямий продаж. Усі ці поєднання можуть вплинути на ціну та, зрештою, на прозорість ринку. 

2.1. РОЗРОБНИКИ ПРОЄКТІВ 

Розробники проєктів – це верхня частина ринку. Вони започатковують проєкти, які генерують 
вуглецеві кредити, в широкому діапазоні - від масштабних проєктів промислового типу, як, 
наприклад, потужна гідроелектростанція, до менших проєктів на рівні громади, як-от «чисті» кухонні 
плити. 



Існують проєкти, спрямовані на знищення шкідливих речовин або контроль прямих викидів від 
промислових процесів, як-от управління неконтрольованими викидами, уловлювання озону, 
знищення озоноруйнівних речовин або очищення стічних вод. 

До природоорієнтованих проєктів відносяться проєкти REDD+ (запобігання знелісненню), 
секвестрація вуглецю у ґрунті або насадження чи відновлення лісів. Інші типи проєктів присвячені 
технологіям уловлювання вуглецю, як, наприклад, пряме уловлювання з атмосфери. В той же час 
постійно додаються нові категорії. 

Кожен кредит має конкретний вінтаж (vintage), тобто рік випуску, і конкретну дату доставки, коли 
кредит буде доступний на ринку. 

Разом з основною метою — запобігання викидам парникових газів у атмосферу або видалення ПГ з 
атмосфери, проєкти можуть генерувати додаткові «супутні вигоди» та сприяти досягненню деяких 
Цілей сталого розвитку ООН (ЦСР), наприклад, підвищення добробуту місцевого населення, 
покращення якості води або зменшення економічної нерівності. 

2.2. КІНЦЕВІ ПОКУПЦІ 

Нижню частину ринку складають кінцеві покупці: компанії або навіть окремі споживачі, які 
зобов’язались компенсувати увесь обсяг своїх викидів ПГ або його частину. 

Серед перших покупців вуглецевих кредитів були технологічні компанії, авіакомпанії та великі 
нафтогазові компанії, але сьогодні на ринок виходять все більше покупців з різних галузей 
економіки, включаючи фінансовий сектор, оскільки ставлять власні цілі досягнення вуглецевої 
нейтральності або шукають спосіб хеджувати фінансові ризики, пов’язані з енергетичним 
переходом. 

Реалізація статті 6 Паризької угоди на COP26 установила правила для кредитного механізму, який 
буде використовуватись 193 сторонами Паризької угоди для досягнення своїх цільових показників 
скорочення викидів або національно-визначених внесків. 

Реалізація статті 6 дозволила країнам купувати добровільні вуглецеві кредити за умови дотримання 
правил, окреслених у статті. 

2.3. РОЗДРІБНІ ТОРГОВЦІ 

Як і на інших товарних ринках, брокери та роздрібні торговці працюють, щоб зв’язати попит і 
пропозицію. 

Роздрібні торговці купують великі кількості кредитів безпосередньо у постачальника, об’єднують їх 
у портфелі розміром від сотень до тисяч еквівалентних тонн CO2, і продають такі пакети кінцевим 
покупцям, як правило, з певною комісією. 

Хоча більшість трансакцій наразі здійснюється за двосторонніми приватними угодами та 
позабіржовими угодами, існують також біржі вуглецевих кредитів. 

Біржові платформи 

На сьогодні найбільшими біржами вуглецевих кредитів є нью-йоркська Xpansiv CBL та сінгапурська 
AirCarbon Exchange (ACX). 

Біржі намагаються спростити і прискорити торгівлю вуглецевими кредитами, що вирізняється 
високим рівнем складності через численні чинники, які впливають на ціну, створюючи стандартні 
продукти, які забезпечують дотримання деяких основних характеристик. 

Наприклад, обидві згадані біржі створили стандартні продукти для природоорієнтованих кредитів, 
Xpansiv CBL – Nature-based Global Emission Offset (N-GEO), а ACX - Global Nature Token. Торгівля 



кредитами під цими марками гарантує такі характеристики, як тип базового проєкту, відносно 
недавній рік випуску (vintage) та сертифікація відповідності вимогам обмеженої групи стандартів. 

Трейдери і фінансові гравці, які бажають купувати вуглецеві кредити і утримувати їх, очікуючи 
стрімкого зростання попиту, наразі віддають перевагу стандартизованим біржовим продуктам, 
особливо призначеним для форвардних контрактів. 

Кінцеві покупці, яким необхідно придбати кредити для компенсації своїх викидів, схильні 
купувати нестандартизовані продукти, оскільки це дозволяє їм вивчити конкретні характеристики 
кожного базового проєкту і переконатись у якості купленого кредиту і, отже, захистити себе від 
можливих звинувачень у грінвошингу (greenwashing). 

Часто біржі використовуються для врегулювання великих двосторонніх угод, які були узгоджені 
закулісно. 

Біржа Xpansiv CBL 

Світовий лідер спотових операцій на товарних ринках з урахуванням екологічних, соціальних та 
управлінських (ESG) аспектів. 

CBL – це глобальна біржова платформа для здійснення операцій з такими енергетичними та 
екологічними товарами, як вуглець, відновлювана енергія, вода та природний газ. 

Global Emissions Offset™ - це новий спосіб торгівлі вуглецем. GEO™ надає компаніям спрощені 
способи досягнення відповідності та добровільно визначених цілей щодо викидів двоокису вуглецю, 
а також управління майбутнім ціновим ризиком. 

Ринки спотових і ф’ючерсних контрактів GEO дозволяють учасникам ринку купувати високоякісні 
вуглецеві компенсації без необхідності оцінювати масу різнорідних проєктів компенсацій, оскільки 
в основі кожного контракту GEO лежить компенсація, що відповідає найсуворішим критеріям 
прийнятності, визначеним Міжнародною організацією цивільної авіації для схеми CORSIA. 

Спотовими контрактами GEO торгують на біржі CBL, а ф’ючерсами GEO - на Чиказькій товарній біржі 
(CME). Разом ці контракти забезпечують ліквідність, прозоре встановлення цін, механізми передачі 
ризику та надійний контрольний показник для глобального вуглецевого ринку. CBL пропонує доступ 
до широкого спектру індивідуальних проєктів компенсації вуглецевих викидів з провідних реєстрів, 
що забезпечує неперевершений вибір. Але для тих, хто не хоче вибирати або не має персоналу для 
перевірки окремих проєктів, GEO пропонує готове рішення. Коли ви купуєте GEO, ви отримуєте 
конкретний базовий проєкт, який задовольняє критеріям ІКАО-CORSIA. 

Біржа CBL призначена лише для оптових учасників і наразі не підтримує роздрібних клієнтів. 

Правила роботи CBL сприяють справедливому, впорядкованому та прозорому ринку, визначаючи, 
як можна стати учасниками ринку, як можна стати брокерами на ринку, як оператор керуватиме 
ринком і як буде забезпечуватись дотримання правил. 

Операційні процедури CBL містять тлумачення правил та їх застосування, необхідні кроки, щоб стати 
учасником або брокером, постійне забезпечення відповідності, кліринг і взаєморозрахунки, чесну 
та впорядковану поведінку на ринку і додаткову інформацію для роботи на CBL. 

  



КОМПЕНСАЦІЯ ВУГЛЕЦЮ - ПРОДУКТИ 

Код продукту   Назва продукту   Програма/Стандарт 

ERT  ACR Emission Reduction Tonnes spot product Американський вуглецевий реєстр 
CRT  CAR Climate Reserve Tonnes Spot Product Climate Action Reserve 
RRU  REDD+ Result Units (RRU) Spot Product  Coalition for Rainforest Nations (IHS) 
GEO  Global Emissions Offset Standard Spot Product Програма стандартних інструментів 
N-GEO  Nature-based Global Emissions Offset Standard Spot  Програма стандартних інструментів 

C-GEO-TR Core Global Emissions Offset Spot Product Програма стандартних інструментів 
C-GEO  Core Global Emissions Offset Trailing Spot  Програма стандартних інструментів 
VER  Gold Standard Verified Emissions Reductions Spot Золотий стандарт 
VCU  VCS Verified Carbon Units Spot Product  Верифікований вуглецевий стандарт 

Біржа AirCarbon (ACX) 

AirCarbon – це глобальна біржа вуглецю яка використовує технологію розподіленої бухгалтерської 
книги на традиційній торговій архітектурі. Для створення сек’юритизованих вуглецевих кредитів 
біржа використовує блокчейн-архітектуру. 

Вуглецеві ринки сьогодні організовані навколо проєктів. Лише до реєстру МЧР ООН внесено 7823 
проєкти. Кожен проєкт має окрему методологію, країну походження, дату випуску тощо … 

AirCarbon сек’юритизує вуглецеві кредити за ринковим попитом. Це дозволяє трейдерам отримати 
доступ до класу активів, а не до окремих проєктів. Кожен токен забезпечений 1 т CO2e вуглецевого 
кредиту, який перебуває в довірчому фонді біржі. 

Щоб було зрозуміліше, AirCarbon застосовує традиційну архітектуру товарної біржі до вуглецевих 
кредитів. 

Традиційні товари (наприклад, кукурудза, соя та сира нафта), які зберігаються на складі, 
представлені цифровими квитанціями. Ці склади організовані за наперед визначеними 
характеристиками. Подібним чином AirCarbon зараз переводить вуглецеві кредити у класи 
оборотних вуглецевих активів. AirCarbon організовує кредити за ринками, які вони обслуговують. 
Вуглецеві кредити, якими володіє біржа, зберігаються у довірчому фонді. Для кожного кредиту, 
внесеного до довірчого фонду, відповідний на біржі зберігається однотонний токен. 

AirCarbon CORSIA Eligible Tokens (CET) : 

Кожен токен CET представляє одиницю скорочення викидів двоокису вуглецю, що відповідає 
критеріям пілотного етапу (2021-2023 рр.) Схеми компенсацій та скорочення вуглецевих викидів для 
міжнародної авіації (CORSIA), запровадженої Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО). 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 

AirCarbon Global Nature Token (GNT): 
Токен GNT був створений для покупців і представляє одиницю скорочення вуглецевих викидів, 
генеровану природоорієнтованим проєктом (наприклад, лісовим господарством). 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1 тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 



AirCarbon Global Nature+ Token (GNT+): 
Кожен AirCarbon Global Nature+ Token (GNT+) представляє одиницю скорочення викидів двоокису 
вуглецю, яка генерована природоорієнтованим проєктом і супроводжується додатковим 
сертифікатом (сертифікатами) про супутні вигоди (наприклад, відповідність стандартам клімату, 
підтримки громад і біорізноманіття (CCB standards)). 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1 тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 

AirCarbon Sustainable Development Token (SDT): 
Кожен токен SDT представляє одиницю скорочення викидів двоокису вуглецю і супроводжується 
додатковими сертифікатами або схваленими реєстром знаками сприяння сталому розвитку, 
перевіреними третіми сторонами. 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1 тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 
 

AirCarbon Renewable Energy Token (RET): 
Кожен токен RET представляє одиницю скорочення викидів двоокису вуглецю, генеровану проєктом 
із відновлюваної енергетики. 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1 тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 
 

AirCarbon Household Offset Token (HOT): 
Кожен токен HOT представляє компенсацію викидів двоокису вуглецю, генеровану проєктом 
вдосконалених рішень щодо приготування їжі, сертифікованим як такий, що сприяє досягненню 
принаймні ЦСР2 

Характеристики контракту: 
Одиниці виміру: 1 тCO2e 
Розмір контракту: 1,000 тCO2e (1 контракт = 1,000 тCO2e) 

Зацікавлений у розміщенні проєкту на біржі AirCarbon український розробник (наприклад, фермер) 
повинен заповнити наведену далі форму. AirCarbon оцінить придатність проєкту для різних типів 
токенів і зв’яжеться з розробником. 

2.4. БРОКЕРИ 

Брокери, як правило, не набувають права власності на базовий кредит на компенсацію вуглецевих 
викидів; скоріше брокери, які працюють з вуглецевими компенсаціями, допомагають здійснити 
трансакцію за комісію. Брокери працюють переважно на вуглецевих ринках відповідності, але дехто 
з них працює також на добровільному вуглецевому ринку. 

Причина полягає в тому, що на вуглецевих ринках відповідності частіше відбуваються торги більшого 
обсягу і за вищими цінами, ніж на добровільному вуглецевому ринку. 

Деякі з найпопулярніших брокерів на ринку вуглецевих компенсацій: 

- Evolution Markets (www.evomarkets.com) 

http://www.evomarkets.com/


- Brokers Carbon (www.brokerscarbon.com) 
- Karbone (http://karbone.com) 
- Tradition Green (www.traditiongreen.com) 

2.5. СТАНДАРТИ І МАРКИ 

На вуглецевих ринках є п’ята унікальна категорія гравців: «стандарти». 

Стандарти – це організації, зазвичай неурядові організації (НУО), які засвідчують, що певний проєкт 
відповідає заявленим цілям і заявленому скороченню обсягу викидів. 

Стандарти мають низку методологій або вимог для кожного типу вуглецевого проєкту. Наприклад, 
проєкт з відновлення лісу відповідатиме певним правилам під час розрахунку рівня поглинання CO2 
запланованим лісом і, отже, кількості вуглецевих кредитів, які він генеруватиме з часом. 

Проєкт у сфері відновлюваної енергетики матиме інший набір конкретних правил, яких слід 
дотримуватися під час розрахунку вигоди з точки зору запобігання викидам CO2 і генерованих з 
часом вуглецевих кредитів. 

Сертифікація проєктів стандартами гарантує також дотримання певних основних принципів або 
вимог до фінансування вуглецевих проєктів: 

1. Додатковість: проєкт не повинен бути юридично обов’язковим, загальноприйнятим або 
фінансово привабливим за відсутності доходів від кредитів. 

2. Незавищена оцінка: скорочення викидів CO2 має відповідати кількості випущених 
компенсаційних кредитів і враховувати будь-які ненавмисні викиди ПГ спричинені реалізацією 
проєкту. 

3. Постійність: Відсутність загрози наступного зменшення впливу на скорочення викидів ПГ; 
результатом проєкту повинно бути постійне зменшення викидів. 

4. Ексклюзивність заявки: Заявку на кожну метричну тонну CO2 можна подати лише один раз; 
заявка повинна містити підтвердження вилучення кредиту після завершення проєкту. При 
вилученні кредит перетворюється в компенсацію. 

5. Забезпечення додаткових соціальних та екологічних вигод: проєкти повинні відповідати всім 
вимогам законодавства своєї юрисдикції та забезпечувати додаткові супутні вигоди відповідно 
до Цілей сталого розвитку ООН. 

Далі наведений перелік найпоширеніших міжнародних стандартів, які використовуються на 
добровільному ринку компенсацій: 

• Програма верифікованих вуглецевих стандартів (VCS Program) є найпоширенішим 
добровільним стандартом скорочення викидів у світі. Понад 1300 сертифікованих VCS проєктів 
зменшили викиди або видалили з атмосфери понад 200 мільйонів тонн вуглецю та інших 
парникових газів. 

Зазначений стандарт, разом зі стандартами верифікованого впливу на клімат, спільноту, 
біорізноманіття та сталий розвиток (Climate, Community & Biodiversity, and Sustainable 
Development Verified Impact), розроблений і керується неприбутковою організацією Verra, 
заснованою у 2005 році лідерами у сфері екології та бізнесу; базується у Вашингтоні, округ 
Колумбія. 

• Золотий стандарт (Gold Standard) Золотий стандарт був заснований у 2003 році Всесвітнім 
фондом дикої природи та іншими міжнародними неурядовими організаціями, щоб гарантувати, 
що проєкти, які скорочують викиди вуглецю в рамках Механізму чистого розвитку (МЧР) ООН, 
сприяють також сталому розвитку. Золотий стандарт має підтримку понад 80 НУО і 1400+ 

http://www.brokerscarbon.com/
http://karbone.com/
http://www.traditiongreen.com/


сертифікованих проєктів у більш ніж 80 країнах, що генерують мільярди доларів спільних 
цінностей від заходів, спрямованих на пом’якшення наслідків зміни клімату та сталий розвиток 
в усьому світі. 

Золотий стандарт – Верифіковане скорочення викидів (Gold Standard Verified Emissions 
Reduction, GS VER), заснований у травні 2006 року Всесвітнім фондом дикої природи-
Великобританія (WWF-UK), є спрощеною версією Золотого стандарту МЧР з використанням тих 
же основник методологій. Доступний лише для проєктів у країнах, що розвиваються. Стандарт 
зосереджений на проєктах, присвячених енергії з відновлювальних джерел та 
енергоефективності, які забезпечують значну підтримку досягненню цілей сталого розвитку. 

• Компанії, які об’єднались в Ініціативу REDD+ Business, мають на меті підтримку подальшого 
розвитку механізму REDD+ Організації Об'єднаних Націй, як зазначено в статті 5 Паризької угоди. 
REDD+ є найефективнішим інструментом, спрямованим на зменшення масштабного 
вирубування тропічних лісів. 

• W+ Standard це унікальний сертифікаційний знак, розроблений WOCAN, яким позначаються 
проєкти, спрямовані на створення додаткових соціальних та економічних переваг для жінок, які 
беруть участь у проєктах економічного розвитку або охорони довкілля, включно із 
спрямованими на технології відновлюваної енергетики, пристрої для економії часу та праці, 
лісову і сільськогосподарську діяльність, а також можливості працевлаштування. 

• Стандарти клімату, спільноти та біорізноманіття (Climate, Community & Biodiversity (CCB) 
Standards) визначають ретельно розроблені проєкти землекористування, які одночасно 
стосуються зміни клімату, підтримують місцеві громади та дрібних власників і зберігають 
біорізноманіття. 

• Марка Green-e є національно визнаним стандартом США. Це провідна в країні незалежна 
програма сертифікації та верифікації відновлюваної енергії та компаній, які використовують 
відновлювану енергію. 

3. ЦІНОУТВОРЕННЯ НА ВУГЛЕЦЕВИХ РИНКАХ – ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ 

3.1. Ціноутворення і різноманітність пропозиції 

Коли компанія звертається на добровільний вуглецевий ринок як до можливого способу 
компенсувати свої викиди вуглецю, то, серед іншого, її цікавить ціна вуглецевих кредитів. Маючи 
таку інформацію, компанія може прийняти рішення щодо рівня амбітності цілей скорочення викидів, 
які вона могла б поставити перед собою, і дізнатись, чи справді добровільні ринки можуть 
допомогти їй досягти такої цілі. 

У той же час чіткий ціновий сигнал дозволяє діючим учасникам ринку переконатись у тому, що вони 
торгують своїми кредитами за ціною, яка відображає їх реальну ринкову вартість. 

Однак встановлення ціни на вуглецеві кредити – це далеко не проста операція, здебільшого через 
наявність на ринку різноманітних кредитів та низку чинників, які впливають на ціну. 

Вуглецеві кредити можуть генеруватись проєктами різних типів та підтипів. Одним із головних 
чинників, які впливають на ціну кредиту, є характер базового проєкту. 

3.2. Ціноутворення на основі динаміки ринку: 

Сьогодні добровільний вуглецевий ринок визначається попитом і пропозицією, незалежно від 
наслідків для проєкту в сенсі його тривалої життєздатності. 

Ринки можуть бути дуже ефективними для стимулювання конкуренції та зниження витрат на 
досягнення мети. А якщо метою є безпека нашого клімату та забезпечення основних прав людини, 



таких як доступ до їжі, води, освіти та міцного здоров’я? Якщо за вуглецеві кредити сплачувати ціну, 
яка є нижчою від вартості підтримки проєкту, то реалізація таких проєктів в уразливих громадах 
може припинитись. Крім того, нехтування повною реальною цінністю проєктів, не враховуючи 
забезпечуваних ними супутніх вигод окрім скорочення вуглецевих викидів, може прискорити гонку 
за нисхідною, а це означає, що найякісніші проєкти можуть першими зазнати краху. 

Організації та окремі особи мають можливість розглянути довгострокові екологічні та соціальні 
наслідки своїх інвестиційних рішень, враховуючи як витрати, так і реальну цінність результатів 
проєкту. 

3.3 Ціноутворення на основі витрат проєкту: 

Модель ціноутворення на основі витрат враховує витрати на реалізацію проєкту і використовується, 
щоб гарантувати життєздатність проєктів. 

Прикладом того, як це працює на практиці, є модель встановлення мінімальної ціни справедливої 
торгівлі (Fairtrade minimum pricing model). 

 

1 – Енергоефективність; 2 – Відновлювана енергія; 3 – Заліснення/Відновлення лісу; 4 – Інвестиційні витрати; 5 – Витрати проєкту; 6 -
Вартість викидів вуглецю; 7 – Рентабельність бізнесу; 8 – Доходи;  
9 – Інфраструктура; Незначні інвестиційні витрати(комп’ютери, столи тощо);Машини; Земля; тощо;  
10 – Управління; Інсталяції; Функціонування проєкту; Транспорт; Супроводження;Навчання; Моніторинг; Передача знань та 
управлінських обов’язків;  
11-Сертифікація справедливої торгівлі; Плата за проєктно-технічну документацію; Реєстраційний збір; Валідація; Верифікація; тощо; 

Передача знань та управлінських обов’язків;  
12-Енергоефективність і відновлювана енергія: 10 %; Заліснення/Відновлення лісу-5 %;  
13-Вдосконалені пристрої (кухонна плита, фільтр для води тощо); Вироблена електроенергія; Очікуваний об’єм деревини; тощо; 
14 – Мінімальна ціна справедливої торгівлі 

Модель дозволяє розраховувати мінімальну ціну, яка гарантує покриття середніх витрат на проєкти, 
а також «надбавку до ціни в рамках справедливої торгівлі», яка надходить безпосередньо місцевій 
громаді для фінансування заходів, які допомагають їй адаптуватися та стати більш стійкою до зміни 
клімату. 

Мінімальні ціни справедливої торгівлі для проєктів відповідних типів: 

• Енергоефективність – 8.20 євро/ тCO2e + 1 євро надбавки в рамках справедливої торгівлі 



• Відновлювана енергетика – 8.10 євро/ тCO2e + 1 євро надбавки в рамках справедливої 
торгівлі 

• Лісове господарство – 13 євро/ тCO2e + 1 євро надбавки в рамках справедливої торгівлі 

Модель ціноутворення на основі витрат є кроком до забезпечення сталості проєкту, але вона не 
враховує створену додаткову вартість, яку такі проєкти вносять у сталий розвиток. 

3.4. Ціноутворення на основі створеної вартості: 

Хоча всі проєкти, сертифіковані за Золотим стандартом, відіграють вирішальну роль у нашому 
переході до низьковуглецевої економіки. Крім того, такі проєкти виходять далеко за рамки 
скорочення вуглецевих викидів. 

Встановлення ціни на вуглецеві кредити з використанням моделі, де визначальним чинником є 
вартість, може справді врахувати повний екологічний, соціальний та економічний вплив 
конкретного проєкту, тобто як скорочення викидів, так і додаткові вигоди від розвитку, які можуть 
змінити життя людей. 

4. КАТЕГОРІЇ АБО КОШИКИ ВУГЛЕЦЕВИХ КРЕДИТІВ 

Вуглецеві кредити можна поділити на дві великі категорії або групи: 

1. Проєкти із запобігання викидам (спрямовані на повне запобігання викидам парникових газів, 
таким чином зменшуючи обсяги викидів парникових газів в атмосферу) та 

2. Проєкти з видалення (видалення ПГ безпосередньо з атмосфери). 

 
1-Запобігання викидам; 2- Секвестрація вуглецю; 3-Сільськогосподарські роботи; 4-«Розумна» родючість; 5- Сільськогосподарські роботи; 

6- Анаеробні ферментатори; 7-Покривні культури; 8-Сівозміна; 9-Здоров’я ґрунту; 10-Регенеративне (відновлювальне) сільське 
господарство; 11-Агролісівництво; 12-Тривале зберігання; 13-Фінансування; 14-Пасовище; 15-Біовугілля; 16-Перетворення орних земель 
[на пасовища]; 17-Ренатуралізація; 18-Повторне зволоження торфовищ 

Категорія запобігання викидам 

Група проєктів, спрямованих на запобігання викидам, включає проєкти з відновлюваної енергетики, 
а також проєкти із запобігання викидам у лісовому та сільському господарстві. Останні, відомі також 
як REDD+, запобігають вирубці лісів, знищенню заболочених угідь або застосовують методи 
землекористування, які обмежують викиди ПГ – наприклад, проєкти спрямовані на запобігання 
викидам від молочних корів і великої рогатої худоби шляхом зміни кормового раціону. 

Проєкти кухонних печей, ефективність спалювання палива або зведення енергоефективних будівель 
також потрапляють до категорії запобігання викидам, як і проєкти з уловлювання та знищення 
промислових забруднювачів. 



Категорія видалення 

Категорія видалення включає проєкти з уловлювання вуглецю з атмосфери та його зберігання. 
Вони можуть бути природоорієнтованими, наприклад, використовувати дерева або ґрунт для 
видалення та уловлювання вуглецю. Це проєкти відновлення лісу та заліснення, а також управління 
водно-болотними угіддями (лісове господарство та землеробство). Також такі проєкти можуть бути 
технологічними, наприклад, стосуватись технології прямого захоплення СО2 з атмосфери або 
вловлювання і зберігання вуглецю. 

Кредити, генеровані проєктами з видалення, як правило, торгуються з надбавкою відносно 
кредитів, генерованих проєктами із запобігання викидам, не лише через вищий рівень інвестицій, 
необхідних для базового проєкту, а й через високий попит на кредити такого типу. Їх також 
вважають більш потужним інструментом у боротьбі зі зміною клімату. 

Окрім типу базового проєкту, на ціну вуглецевих кредитів впливає також обсяг кредитів, що 
торгуються одночасно (як правило, чим вищий обсяг, тим нижча ціна), географія проєкту, рік 
випуску (vintage) (зазвичай, чим давніший випуск, тим менша ціна) і час доставки. 

Якщо базовий вуглецевий проєкт також сприяє досягненню деяких ЦСР ООН, то вартість кредиту 
генерованого таким проєктом, може бути вищою для потенційних покупців, а також кредит може 
продаватись з надбавкою порівняно з проєктами іншого типу. 

Наприклад, проєкти на рівні громад, які зазвичай є дуже локалізованими і розробляються та 
керуються місцевими групами чи неурядовими організаціями, як правило, генерують менші обсяги 
вуглецевих кредитів. Крім того, їх сертифікація часто обходиться дорожче. Однак такі проєкти 
зазвичай створюють більше додаткових супутніх вигод і відповідають цілям сталого розвитку ООН, 
сприяючи, наприклад, підвищенню добробуту місцевого населення, покращенню якості води або 
зменшенню економічної нерівності. З огляду на це, кредити, випущені проєктами на рівні громад, 
можуть торгуватись з надбавкою порівняно з проєктами, які не відповідають ЦСР, зокрема 
промисловими проєктами, які, як правило, є більш масштабними та можуть генерувати великі 
обсяги кредитів з легко верифікованим потенціалом компенсації ПГ. 

Історію ринкового попиту у 2021 році часто розповідають у двох частинах: приплив нових учасників, 
як спекулятивних трейдерів, так і кінцевих користувачів компенсацій; і, як наслідок, значне 
підвищення цін на кредити для компенсаціі вуглецевих викидів. 

Відповідно до щоденних оцінок Сервісу інформації про ціни на нафту OPIS (Oil Price Information 
Service), який вважається загальноприйнятим ціновим орієнтиром для контрактів на поставку 
та конкурентоспроможності, оскільки є неупередженим і незалежним, середня ціна на 
добровільні кредити REDD+, які часто продаються, першокласні компенсації, генеровані проєктами 
з відновлення лісів,— підскочила за останні 12 місяців приблизно на 7.50 дол. США/метричну тонну, 
тобто більш ніж удвічі. Середня вартість випусків (vintages) 2017-2021 років, яка на початку 2021 року 
становила 5.73 дол. США за метричну тонну, досягла 13.25 дол. США за метричну тонну на початку 
грудня. 



 

1-Видача кредиту; 2-Розробник проєкту; 3-Трансакція; 4-Брокер; 5-Роздрібний торговець; 6-Вилучення; 7-Кінцевий покупець 

Оцінюючи проєкти REDD+, OPIS розглядає кредити, генеровані проєктами скорочення викидів, 
спричиненими знелісненням та деградацією лісів, сертифікованими вуглецевим реєстром Verra 
відповідно до Стандарту клімату, спільноти та біорізноманіття (CCB Standard). 

Як і у випадку кредитів REDD+, орієнтовна ціна компенсацій, що відповідають критеріям CORSIA 
(CORSIA-Eligible Offsets, CEO), зросла більш ніж на 8 дол. США за метричну тонну протягом 2021 року. 
Відповідно до щоденних оцінок OPIS, ціна CEO на початку року становила 80.5 центів за метричну 
тонну і досягла максимуму 9.04 дол. США за метричну тонну в середині листопада. 

 

5. ЯК СТВОРИТИ І ПРОДАТИ ДОБРОВІЛЬНУ ВУГЛЕЦЕВУ КОМПЕНСАЦІЮ 

5.1. Створення добровільної компенсації 

Щоб генерувати компенсації, розробник проєкту мусить від початку до кінця пройти жорсткий 
процес, який гарантуватиме досягнення реального кількісно вимірюваного скорочення викидів. 

Незважаючи на можливі певні відмінності, в більшості випадків процес, який проходять проєкти 
компенсації вуглецевих викидів, має такий вигляд: 

 

1-Концептуальна записка проєкту; 2-Проєктно-технічний документ; 3-Валідація; 4-Верифікація; 5-Випуск компенсацій 

Проєкт починається з роботи над Концептуальною запискою проєкту: на першому етапі 
виконуються попередні підготовчі роботи як-от створення плану проєкту, оцінка здійсненності 
проєкту, його наслідків та ризиків, та/або взаємодія з місцевими зацікавленими сторонами. 

Після завершення Концептуальної записки розробник складає Проєктно-технічний документ, який 
містить більш конкретні плани: розробник надає інформацію про очікувані скорочення викидів за 
проєктом, плани виконання кількісної оцінки і моніторингу кліматичних та інших соціальних і 
екологічних вигод, а також демонструє, що діяльність за проєктом перевищує скорочення викидів в 
процесі «звичайного ходу бізнесу» та не призводить до «витоку» викидів (простого переміщення 
викидів у інше місце, замість запобігання викидам. Наприклад, лісогосподарський проєкт 
стверджував, що запобігає викидам, не допускаючи знеліснення, але призвів до вирубки інших 
лісів). 



Після цього незалежний аудитор підтверджує («валідує») Концептуальну записку проєкту і 
Проєктно-технічний документ. 

Після впровадження проєкту та моніторингу його реалізації протягом певного періоду часу інший 
аудиторський процес під назвою «верифікація» оцінює досягнення заходів, спрямованих на 
зменшення викидів парникових газів. 

Лише після успішного проходження всіх цих етапів, розробник проєкту може розпочати випуск 
компенсацій для продажу. 

Це спрощене пояснення необхідних кроків, які повинен зробити розробник проєкту, щоб 
гарантувати досягнення реального скорочення викидів, яке можна кількісно оцінити. 

5.2. Продаж добровільної компенсації 

Випущені розробником компенсації можна відразу ж продавати. Проте за відсутності 
централізованого добровільного ринку пошук покупця може бути багатоетапним і складним 
процесом. 

На сьогодні звичайна практика є такою: 

1. Деякі розробники проєктів продають компенсації безпосередньо кінцевим покупцям. 
2. Інші продають компенсації через брокера або на біржі, яка надає платформу для покупців і 

продавців. 
3. Ще інші можуть продавати компенсації роздрібному торговцю, який потім перепродає їх 

кінцевому покупцеві. 

Етап трансакції включає будь-який період часу, протягом якого продається компенсація. Однак як 
тільки кінцевий покупець готовий заявити придбану компенсацію в рахунок власних викидів, таку 
компенсацію слід вилучити. Вилучені компенсації більше не можуть продаватись на ринку; вони 
представляють викиди, які назавжди «видаляються» з атмосфери. 

6. Огляд можливостей та викликів добровільного вуглецевого ринку 

Добровільний характер бізнесу означає також, що поточний стан добровільних вуглецевих ринків 
можна в кращому випадку охарактеризувати як фрагментований, а в гіршому – як непрозорий і 
навіть неефективний в деяких випадках. 

Проте значення добровільного вуглецевого ринку не обмежується дотриманням екологічних, 
соціальних та управлінських зобов’язань корпорацій. Оскільки ціна на вуглець зростає, це може 
стати інструментом для фінансування проєктів, особливо тих, які обіцяють забезпечити негативні 
викиди, що буде істотним для досягнення більш амбітних цілей нульового балансу. 

Добровільний вуглецевий ринок досяг рекордного рівня в 2021 році, коли було випущено майже 
250 млн т CO2-екв кредитів, що на 30% більше порівняно з попереднім роком. Подібна тенденція 
спостерігалася для вилучених кредитів. Кредити купуються споживачами та «вилучаються», щоб 
уникнути можливого подвійного обліку в майбутньому. 



 

1-млн т CO2-екв; 2-Випуск добровільних вуглецевих кредитів 

В усьому світі компанії, які працюють в різних секторах економіки, виявили зацікавленість у виході 
на добровільні вуглецеві ринки, намагаючись досягти своїх цілей вуглецевої нейтральності. 
Нещодавній сплеск інтересу обумовлює необхідність забезпечення більшої прозорості та інтеграції 
ринку. 

Сегмент «природоорієнтованих рішень» добровільного вуглецевого ринку викликає значний 
інтерес, але й часто опиняється під прицілом критики недоброзичливців. Це проєкти, зосереджені 
на охороні природи (наприклад, проєкти з відновлення лісів), проєкти в секторі сільського 
господарства, спрямовані на використання ґрунту як поглинача вуглецю («ґрунтовий вуглець») 
які, зазвичай, включають такі практики, як відновлюване (регенеративне) сільське господарство та 
«низьковуглецеве сільське господарство», дуже привабливі через заявлений величезний потенціал 
для накопичення вуглецю та досягнення вкрай необхідних негативних викидів. 

 

1- млрд. т CO2-екв., 2019 р.; 2-Пожнивні залишки; Синтетичні добрива; Вирощування рису; Дреновані органічні ґрунти; 3-Поточні викиди, 

пов’язані з методами ведення сільського господарства; 4-Потенційне видалення вуглецю – оптимістична оцінка; 5- Відповідно до 
експертних оцінок, секвестрація вуглецю у ґрунті може зрости до 2-5 Гт СО2 на рік до 2050 року – тобто до 10% від сумарного світового 
обсягу викидів 

Хоча на сільське господарство припадає «лише» приблизно 5% глобальних річних викидів (ця цифра 
стосується лише викидів, пов’язаних із ґрунтом/сільськогосподарськими культурами, і не враховує 
викидів від тваринництва), існує великий масив наукової літератури, де висловлюються 
припущення, що секвестрація вуглецю у ґрунті потенційно складала б до 10% сумарних річних 
обсягів викидів. 



Як наслідок, фермерів стимулюють секвеструвати двоокис вуглецю з атмосфери і зберігати його в 
біосфері, оскільки органічний ґрунтовий вуглець вважається зростаючим сегментом 
добровільних вуглецевих ринків: 

• Уряди вважають це економічно ефективним способом досягнення цілей Паризької кліматичної 
угоди, одночасно сприяючи підвищенню біорізноманіття. Великі економіки (включаючи США, 
Канаду, Австралію, а незабаром і ЄС) оголосили про ініціативи з підтримки вуглецевого 
землеробства шляхом ухвалення відповідної законодавчої і нормативної бази 

• Корпорації розглядають природо орієнтоване видалення вуглецю як економічно ефективний 
спосіб досягнення цілей вуглецевої нейтральності 

Незважаючи на значний потенціал, ринок добровільних кредитів, орієнтованих на ґрунтовий 
вуглець, сьогодні розвинений недостатньо. 

Вуглецеві проєкти в сільському господарстві зараз генерують близько 2% від загальної кількості 
випущених кредитів.  

Однією з проблем, яка впливає на широке впровадження вуглецевих програм у сільському 
господарстві, є масштабованість. Більшість схем пов'язаних із ґрунтовим вуглецем, діють у Північній 
Америці та Австралії, де розмір ферм в середньому набагато більший, ніж в Азії чи Європі. Великі 
ферми дозволяють ефективніше розгортати та контролювати схеми секвестрації вуглецю у ґрунті. 

 

1- Інші рішення; 2-Відновлювані джерела енергії; 3-Відходи; 4- Випущено: 1.05 млн тонн; 5,7-Природоорієнтовані рішення; 6-Пов’язані з 
сільським господарством; 8-Пов’язані з лісівництвом; 

Проєкти, пов’язані з ґрунтовим вуглецем, зазвичай вимагають прийняття зобов’язань на десятки 
років вперед і високих початкових витрат (витрати на взяття проб ґрунту і аудит звичайно 
покриваються фермерами), що не завжди є прийнятним варіантом для фермерів, враховуючи 
відносно невисокі поточні ринкові ціни на вуглець (зазвичай <15 дол. США/т CO2-екв). 

У будь-якому випадку ґрунтовий вуглець приваблює інвестиції, незважаючи на труднощі. Нові 
учасники ринку створили вуглецеві програми, щоб задовольнити потенційний попит. Провідні 
сільськогосподарські фірми оголосили про свій намір посилити свої позиції на ринку для розробки 
вуглецевих програм або інших пов'язаних з ними інвестицій. 

Стають очевидними значні відмінності в тому, як учасники ринку підходять до ключових елементів 
своїх вуглецевих програм, особливо це помітно, коли йдеться про порогові критерії участі фермерів 
у програмі («додатковість»), про те, наскільки довго ґрунтовий органічний вуглець (SOC) повинен 
зберігатись у ґрунті («постійність»), а також про суворість і точність, з якою вимірюється кількість 
секвестрованого вуглецю. 



Ступінь диференціації, здається, зумовлений різними уявленнями про те, як зробити програми 
привабливими для фермерів, а також гарантувати, що випуск одиниць скорочення вуглецевих 
викидів матиме високу вартість для споживачів. Без будь-яких чітких вказівок з боку урядів (що 
сьогодні характерно для більшості комерційно орієнтованих аспектів сталого розвитку та 
енергетичного переходу), все це проявиться з плином часу. 

Суворість вимог до розробки та впровадження методологій також стає вирішальним аспектом, 
який впливатиме на здатність розгортати такі схеми в різних географічних регіонах і генерувати 
значну кількість кредитів для продажу, а також на їх сприйняття ринком. 

7. Потенційні можливості політик щодо  добровільного вуглецевого ринку та їх 
реалізація в сільському і лісовому господарстві, висновки для українського ринку 

Україна займає територію 60 355 тис. га, або 0,4 % земної поверхні, з яких на сушу припадає 57 928 
тис. га. Україна володіє 8,7% світових запасів чорноземів, 2,3% посівних площ (8 місце у світі) і 2,2% 
площ під зерновими культурами. 

Землі сільськогосподарського призначення займають майже 70% території України, ліси та інші 
землі, вкриті лісовою і чагарниковою рослинністю, – 17,6%, землі населених пунктів становлять 4,2%. 

Ліси є основним поглиначем викидів парникових газів у секторі ЗЗЗЛГ (Землекористування, зміни в 
землекористуванні та лісове господарство). За даними Державного реєстру лісів України, загальна 
територія лісового фонду становить 10,8 млн га з урахуванням меліоративного заліснення. В Україні 
переважає державна форма власності на ліси; близько 87% лісів перебувають у розпорядженні 
державних установ і організацій. Особливістю галузі є незбалансована структура 
землекористування, надмірна розораність території та низька лісистість території (середня лісистість 
в Україні становить 15,9%, у країнах Європи – 37%). 

Сектор ЗЗЗЛГ робить позитивний внесок у загальний баланс викиди/поглинання. За даними 
Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та поглинання парникових газів за 2015 
рік в Україні цей сектор забезпечив поглинання близько 5% сумарних викидів ПГ. В абсолютному 
вираженні за період 2010 – 2015 рр. рівень поглинання в секторі залишався в межах 13-30 млн т СО2-
еквіваленту на рік. 

Лісові угіддя є чистими поглиначами ПГ – за період 2010-2015 рр. обсяг поглинання ПГ лісами в 
середньому складав 65,5 млнт СО2-еквіваленту на рік. Викиди парникових газів у секторі переважно 
походять з орних угідь, пасовищ, заболочених угідь, населених пунктів та інших земель. Обсяг 
викидів ПГ від орних угідь у середньому становив 38.8 млн т СО2-еквіваленту на рік. 

Політика та заходи низьковуглецевого розвитку в освоєнні земельних ресурсів і лісовому 
господарстві 

Вирощування лісів, стале лісове господарство та скорочення втрат лісового покриву є найбільш 
прийнятними видами діяльності, спрямованими на для збільшення поглинання викидів парникових 
газів у секторі ЗЗЗЛГ. З агротехнічних прийомів оптимальними є невиснажуюче землеробство, випас 
худоби та органічне відновлення ґрунту. Особливістю України є незбалансована структура 
землекористування, надмірна розораність території, а також низька лісистість території (середня 
лісистість в Україні становить 15,9 %, у країнах Європи – 37 %). 

В межах територій міст та інших населених пунктів загальна площа зелених насаджень усіх видів 
станом на 01.01.2015 року становила 652,1 тис. га. Україна належить до групи країн із найвищою 
часткою сільськогосподарських угідь у загальній площі – 70,8 % станом на 01.01.2015 р., у тому числі 
сільськогосподарських ріллі – 68,8 %, пасовищ і сіножатів – 13,0 %. 

Політики та заходи спрямовані на: 



• зменшення частки орних земель у структурі землекористування;; 

• збільшення площі земель, вкритих лісовою рослинністю, створення нових лісів (заліснення) та 
своєчасне відновлення лісів; 

• раціональне розміщення лісів і лісових насаджень, які становлять екологічний каркас в 
ландшафті, відновлення полезахисних лісосмуг та інших типів заліснення на декларативній 

основі; 

• облік зеленої рослинності в населених пунктах, оцінка її стану та секвестрація вуглецю; 

• озеленення населених пунктів, що передбачає стимулювання заходів підтримки та поліпшення 
стану дерев і рослин на територіях населених пунктів, збільшення щільності рослинності в 
міському середовищі шляхом створення громадських садів і садів на придомових територіях, 
озеленення дахів, насадження різних типів рослинності для забезпечення секвестрації та 
поглинання накопиченого вуглецю; 

• посилення міжвідомчої координації, зокрема в лісовому, сільському господарстві тощо 

• впровадження та підтримка кращих методів землеробства і лісового господарства, які належно 
враховують зміни клімату та спрямовані на запобігання виносу вуглецю з ґрунтів в агроценози, 
підвищення продуктивності та стійкості лісів, збереження та накопичення вуглецю в лісовій 

фітомасі та ґрунті; 

• покращення збереження та охорони лісів і заповідних територій, зеленої рослинності в 
населених пунктах, збереження полезахисних лісосмуг та інших меліоративних заліснень для 

зберігання накопиченого (секвестрованого) вуглецю; 

• покращення збереження та охорони лісів і заповідних територій, зеленої рослинності в 
населених пунктах, збереження полезахисних лісосмуг та інших меліоративних заліснень для 
зберігання накопиченого (поглиненого) вуглецю; 

• боротьба з деградацією сільськогосподарських угідь і опустелюванням, у тому числі шляхом 
консервації малопродуктивних і техногенно забруднених земель; 

• вдосконалення методів агротехнічного регулювання вмісту вуглецю в ґрунті, що означає 
сприяння впровадженню інноваційних агротехнологій, спрямованих на збереження та 
підвищення родючості, безлужного вирощування та сівозміни; зменшення механічного впливу 
на ґрунт; 

• підтримка заходів, спрямованих на перетворення низькопродуктивних сільськогосподарських 
угідь на землі з постійним насадженням, такі як луки/пасовища, сади або ліси, де вміст вуглецю 
у ґрунті та/або біомасі буде зростати; 

• зниження темпів перетворення сільськогосподарських угідь у землі під забудовою, оскільки це 
сприятиме поглинанню вуглецю ґрунтом таких земель, а також збереже їх потенціал секвестрації 
вуглецю. 

Україна досягла вражаючого прогресу в ключових реформах і відновила макрофінансову 
стабільність, але залишаються проблеми слабкого зростання та бідності. 

Незважаючи на економічні проблеми, Україна визнає, що зміна клімату є найбільш серйозним 
чинником цього століття, який впливає на економіку та майбутні покоління, і оцінює потенційні 
наслідки зміни клімату, зосереджуючи увагу на сільському господарстві, як ключовому 
рушійному чиннику економіки та робочих місць. Для України ще не пізно зменшити кліматичний 
ризик для сільського та лісового господарства та розширити можливості в цих секторах. 

Останні дослідження рекомендують Україні зміцнювати інституції, політику та планування; 
нарощувати науковий потенціал і дослідження; і сприяти переходу до кліматично оптимізованого 
сільського та лісового господарства. Наголошується також на необхідності розробки комплексної 
оцінки зміни клімату на обласному рівні, особливо з урахуванням наявності води та відповідних 



витрат, щоб визначити конкретні аспекти кліматичного ризику для планування розвитку на 
місцевому рівні, щоб пристосувати заходи до секторів, що стикаються з найбільшим ризиком в 
областях країни. 

Площа деградованої та малопродуктивної ріллі в Україні перевищує 20 %  (понад 6,5 млн га) від 
загальної площі розораних земель. Щороку внаслідок ерозії втрачається від 300 до 600 мільйонів 
тонн ґрунту. Залежно від ступеня деградації врожайність може знизитися на 50%, а втрати від нестачі 
продукції складають понад 20 млрд грн на рік. У той же час, за оцінками, сільськогосподарський 
сектор відповідає за 35% до 40% усієї шкоди, завданої довкіллю Україні. 

Враховуючи цю негативну тенденцію та після підписання Конвенції ООН про боротьбу з 
опустелюванням, Україна взяла на себе зобов’язання відновити деградовані землі та ґрунти до 
2030 року та прагнути досягти нейтрального рівня деградації земель у світі. 

Нова бізнес-модель – низьковуглецеве сільське господарство – могла б вирішити проблеми сталого 
виробництва продуктів харчування та зміни клімату в Україні. 

• Зміна клімату, регуляторний тиск і очікування споживачів змінюють спосіб роботи сільського 
господарства 

• Низьковуглецеве сільське господарство може стати новим чинником, що сприятиме розвитку 
здорових і стійких екосистем 

• Фермери, споживачі, компанії та державний сектор отримають вигоду – завдяки 
запровадженню належної системи кредитів і концепції уловлювання і постійного зберігання 
вуглецю. 

Скорочення продуктивних сільськогосподарських угідь, нашестя шкідників і зміна клімату впливають 
на сільськогосподарські цикли та врожайність. Занепокоєння фермерів щодо землі ще більше 
затьмарюються національними та міжнародними проблемами, такими як нещодавня пандемія, 
регулювання, проблеми торгівлі та ембарго. У той же час споживачі шукають більш стійку, здоровішу 
та доступну їжу – і екологічніші продукти в цілому. Це складна ситуація, яка вимагає кардинального 
переосмислення сільськогосподарського ландшафту. 

Як було зазначено раніше, і так само стосується України, низьковуглецеве сільське господарство 
відноситься до методів, спрямованих на поглинання вуглецю в ґрунті або запобігання 
виробленню та вивільненню вуглецю. Деякі з відомих методів включають використання покривних 
культур, технологію нульового обробітку ґрунту (no-till), інтелектуальні рішення для підвищення 
родючості, обмеження анаеробних ферментаторів або перехід на загонний випас. 

Нові відкриття та інноваційні підходи можуть запропонувати більше методів поглинання вуглецю у 
ґрунті. 

Низьковуглецеве сільське господарство може бути доповнено іншими механізмами, такими як 
системи сертифікації та стимулювання належної практики щодо знеліснення або якості води. 

Розглянемо це в українському контексті. 

Спільною ознакою майже всіх ферм є те, що вони розпоряджаються величезними просторами землі. 
Ґрунт є ефективним поглиначем вуглецю з колосальною здатністю зберігати вуглець. 
Кваліфікований фермер може використовувати низьковуглецеве сільське господарство для 
управління накопиченням вуглецю та потоками парникових газів на рівні ферми з метою 
пом’якшення наслідків зміни клімату та створення практики сталого сільського господарства. 
Поєднання керованого даними розвитку сільського господарства з методами вуглецевого 
землеробства має потенціал для вирішення багатьох проблем, пов’язаних із стратегіями 
продовольчої безпеки в усій країні. 



Усі учасники агробізнесу та продовольчої екосистеми – фермери, постачальники насіння, фахівці, що 
займаються захистом рослин і сільськосподарськими матеріалами, переробники, виробники 
обладнання та виробники продуктів харчування – мають можливість зробити внесок у розвиток 
вуглецевого землеробства. Але й за межами безпосереднього сільськогосподарського ландшафту 
потенціал вуглецевого землеробства не залишився непоміченим. 

Питання полягає в тому, як поєднати потреби українських фермерів, уряду та інших зацікавлених 
сторін. Ключове значення матиме розробка інноваційної бізнес-моделі та забезпечення зростання 
всієї екосистеми. Це чудова ідея, але участь фермерів в ініціативах із вуглецевого землеробства 
переважно перебуває на етапі пілотних проєктів. Масштабної участі на сьогоднішній день не 
спостерігається, і немає загальновідомого ринку для кредитів від вуглецевого землеробства. Як для 
концепції з таким величезним потенціалом це серйозні застережні знаки. 

Проблема – і завдання – сьогодні полягає у тому, щоб об’єднати весь досвід і перспективи, необхідні 
для розширення можливостей здійснення змін. Це залежить від знань і досвіду в управлінні 
ґрунтовою системою, якими володіють фермери та інші гравці агробізнесу, врахування зовнішніх 
впливів, як-от погоди, і планування довгострокового низьковуглецевого циклу. 

Зміни стануть можливими завдяки цифровізації як важливому інструменту відстеження 
зберігання вуглецю і торгівлі кредитами. 

Україна і Міжнародне партнерство з вуглецевих дій 

Відповідно до своїх зобов’язань за «Угодою про асоціацію Україна-ЄС», яка набула чинності у вересні 
2017 року, Україна планує створити національну систему торгівлі викидами (СТВ). Питання, пов’язані 
зі зміною клімату, розглядаються у статті 365 (c) Розділу V, в якому описані кроки для реалізації 
національної СТВ, зокрема: 

• прийняття національного законодавства та визначення уповноваженого органу (органів); 

• створення системи ідентифікації відповідних установок і парникових газів; 

• розробка національного плану розподілу кво; 

• створення системи випуску квот для внутрішньої торгівлі між установками в Україні; і 

• створення систем моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ), систем контролю за дотриманням 
вимог, а також процедур публічних консультацій. 

Країна розробила основні елементи національної системи МЗВ, щоб забезпечити міцну основу для 
майбутньої системи торгівлі викидами (СТВ). У 2019 році в Україні прийнятий закон про МЗВ, який 
набув чинності у 2020 році і застосовується до установок з початку 2021 року. До 31 березня 2022 
року охоплені законом установки повинні подати перші звіти про моніторинг за 2021 рік. 

Для створення своєї СТВ Україна планує розробити окреме законодавство на основі щонайменше 
трирічних даних, отриманих із системи МЗВ. Відповідно до із заяви міністра захисту довкілля та 
природних ресурсів, оприлюдненої у січні 2021 року, запуск СТВ може відбутися вже у 2025 році. 
Україна працює над планами СТВ за сприяння Партнерства заради ринкової готовності (Partnership 
for Market Readiness, PMR) та Німецької корпорації міжнародного співробітництва (GIZ). 

Основні дані та інформація: 
 
Сумарний обсяг викидів ПГ  
(за винятком викидів ЗЗЗЛГ):  339.2 Мт C02e (2018 рік) 
 
Сумарний обсяг викидів ПГ  
з розбивкою за секторами(Мт CO2)  Назва сектору    МтCO2e 

Енергетика (крім транспорту)  191.3 
Транспорт 35.0 



Промислові процеси 56.5 
Сільське господарство 44.2 
Відходи    12.2 

Цільові показники скорочення викидів ПГ 

• ДО 2030 року: Викиди ПГгн перевищуватимуть 60 % від рівня викидів ПГ 1990 року, включно із 
ЗЗЗЛГ (НВВ) 

• ДО 2035 року: скорочення викидів ПГ від кінцевого споживання енергії на 20% порівняно з 2010 
роком (Енергетична стратегія 2035) 

• ДО 2050 року: викиди ПГ від енергетики і промислових процесів не перевищуватимуть 31%-
34% від рівнів викидів ПГ 1990 р. (Стратегія низько вуглецевого розвитку до 2050 року) 

 

8. ОГЛЯД ДЕЯКИХ РИНКІВ ВУГЛЕЦЕВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА В ЄВРОПІ ТА СВІТІ 

Німеччина 
Незважаючи на те, що низьковуглецеве сільське господарство є пріоритетом для німецького уряду, 
фермери вважають, що для фінансової підтримки заходів робиться недостатньо, а екологи додають, 
що деякі з поширених методів мають обмежену кліматичну цінність. 

Фермери визнають низьковуглецеве сільське господарство великою можливістю для кліматичної 
політики, а також для сільського господарства, але хоча використання природних поглиначів вуглецю 
в сільському і лісовому господарстві було б «абсолютно необхідним» для досягнення нульового 
балансу викидів, вони також вважають, що такі кліматичні заходи повинні окупатись фінансово. Без 
належної винагороди заходи не будуть реалізовані в необхідному обсязі. 

Закон Німеччини про захист клімату передбачає, що заходи з поглинання вуглецю в сільському та 
лісовому господарстві мають забезпечити сумарне поглинання 25 мільйонів тонн CO2 до 2030 року. 
Тому заходи з секвестрації вуглецю будуть промуватись за допомогою різних політичних 
інструментів. 

В рамках енергетичного та кліматичного фонду Німеччини до 2023 року виділено 75 млн євро на 
відновлення гумусу на орних землях, на додаток до 21 млн євро з програми негайних кліматичних 
заходів. Крім того, в бюджеті передбачені значні кошти для реалізації національної Стратегії орного 
землеробства, яка спрямована на «посилення внеску орного землеробства у захист клімату». 

Проте для німецьких фермерів робиться недостатньо, оскільки в Німеччині, хоча й були поставлені 
надамбітні цілі щодо поглинання вуглецю, бракує нормативно-правової бази для сертифікації чи 
винагороди, і її прийняття потребує суттєвого прискорення. 

Узгодження єдиної науково підтвердженої бази для кількісного визначення секвестрованого 
вуглецю повинно стати основою для опрацювання різних механізмів винагороди. 

Наприклад, можна уявити винагороду з фонду енергетики та клімату за допомогою системи 
торгівлі викидами CO2, але також можна передбачити приватні системи винагороди. 

Однак екологи критично ставляться до інтеграції вуглецевого землеробства у системи торгівлі 
викидами. Вони вважають, що існує ризик того, що через створення сертифікатів буде 
стримуватись діяльність сектору зі скорочення викидів, оскільки ці викиди потім можуть бути 
значною мірою компенсовані. 

ВИМІРЮВАННЯ ВПЛИВУ: на думку німецьких фермерів, це особливо проблематично, оскільки важко 
виміряти кількість вуглецю, секвестрованого в результаті конкретного заходу. Якщо Німеччина хоче 
винагороджувати за фактичний вплив заходів вуглецевого землеробства, потрібна велика кількість 
даних і вимірювань. Надзвичайно важко зібрати ці дані так точно, як це було б необхідно, особливо 



від малих фермерів. Це важлива інформація для України. Чому? На практиці фінансова підтримка 
найчастіше спрямована на винагороду за запровадження конкретних заходів, а не за їх вплив=impact 

Коли йдеться про те, на яких конкретних методах землеробства уряд має зосередити свої зусилля, 
погляди зацікавлених сторін також розходяться. З точки зору фермера заходи повинні бути 
максимально інтегровані у виробництво, щоб гарантувати постачання продуктів харчування, а 
також запобігати витоку CO2. 

До активного управління сільськогосподарськими угіддями можна віднести такі заходи щодо 
накопичення гумусу, як посів проміжних культур. Але з точки зору екологічних активістів, така 
практика не є найефективнішою для секвестрації вуглецю. 

Чому? Гумус є дуже крихким і насправді не підходить для зберігання вуглецю протягом тривалого 
періоду, тому що викиди вуглецю можуть вивільнятись знову після секвестрування, дуже важко 
виміряти, яку кількість вуглецю може фактично поглинути гумус. 

Натомість повторне зволоження болотистої місцевості є заходом із «найвищим потенціалом» 
секвестрації вуглецю. У Німеччині великі деградовані болотяні території на північному сході та півдні 
країни, мають потенціал для забезпечення значного поглинання вуглецю після повторного 
зволоження. 

У жовтні 2021 року федеральні та регіональні міністри сільського господарства та навколишнього 
середовища Німеччини підписали спільну угоду про захист боліт і їх повторне зволоження, яка 
передбачає, що 5 млн т CO2-екв. мають бути секвестровані в болотах до 2030 року. Однак багато 
фермерів дивляться на це більш обережно, ніж на накопичення гумусу, оскільки повторно 
заболочені території можуть лише обмежено використовуватися для землеробства. Фермерським 
господарствам потрібні довгострокові надійні перспективи отримання прибутку, а також варіанти 
продовження сільськогосподарського використання ділянок. 

Згідно з поточними бюджетними планами, національне міністерство сільського господарства 
витратить близько 330 млн євро на захист боліт між 2021 і 2025 роками. Серед іншого, ці кошти 
будуть використані для сприяння заходам, які дозволять фермерам використовувати повторно 
заболочені території відповідно до місцевих умов. 

Окрім національних заходів, Німеччина також підтримує низьковуглецеве сільське господарство 
через Спільну сільськогосподарську політику ЄС (Common Agricultural Policy, CAP). У національному 
каталозі так званих «екосхем» – програм винагороди за сталу сільськогосподарську практику в 
рамках CAP – передбачена підтримка диверсифікації культур і вирощування бобових рослин, 
спрямованих на підвищення здатності ґрунту накопичувати вуглець. Цілі щодо секвестрації вуглецю 
в сільському господарстві занадто амбітні, на думку фермерів. Проте фермери покладають великі 
сподівання на стратегію видалення вуглецю, яку Комісія представить у грудні 2021 року, і цінують 
стратегію ЄС «Від ферми до столу» як відповідну основу для того, щоб низьковуглецеве сільське 
господарство стало новою бізнес-моделлю в сільському господарстві. 

Франція 

Французькі фермери підтримують низьковуглецеве сільське господарство, але наголошують на 
витратах, потрібних для переходу. 

Реалізуючи низьковуглецеву стратегію, уряд Франції прагне до екологізації сільського господарства 
шляхом розвитку секвестрації вуглецю в ґрунтах. Французькі фермери вітають стратегію, але 
вимагають більшої допомоги, щоб перехід був фінансово стабільним. 

Запроваджене урядом у 2019 році маркування виробників низьковуглецевої продукції дозволяє 
офіційно сертифікувати проєкти та зобов’язання зі скорочення викидів парникових газів і 



уловлювання CO2. Фермери можуть отримати такий знак, впроваджуючи різні агрономічні методи, 
зокрема, агроекологію або зберігаюче землеробство. 

Ферми з таким маркуванням можуть отримати фінансову підтримку від компаній або місцевих 
органів влади, які бажають компенсувати свої викиди CO2 за допомогою так званих «вуглецевих 
кредитів», пов’язуючи залучення суспільства з господарською вигодою для фермерів. 

В рамках французького плану відновлення France Relance, прийнятого для подолання наслідків кризи 
COVID-19, міністерство сільського господарства також пропонує субвенції для фермерів на 
проведення вуглецевої діагностики. На цей захід, розпочатий у квітні, виділено 10 млн євро; 
передбачено фінансування 90% вартості вуглецевої діагностики для фермерів, які розпочали 
діяльність менше п’яти років тому. Він надає фермерам персоналізований план дій, який допоможе 
їм декарбонізувати свої ферми. 

Нарешті, національний план дій із адаптації до зміни клімату, прийнятий у червні, має на меті 
«визначити курс для нашої сільськогосподарської та продовольчої системи, щоб колективно 
відповідати викликам наших кліматичних зобов’язань та обов'язків». 

Одним із шести основних напрямів цього плану є «розвиток потенціалу секвестрації вуглецю 
сільськогосподарськими ґрунтами, лісовою та агролісомеліоративною біомасою», інакше кажучи, 
низьковуглецеве сільське господарство. 

Відповідно до плану, сектор сільського та лісового господарства і деревообробка мають стратегічне 
значення для клімату, оскільки сприяють пом’якшенню наслідків зміни клімату через секвестрацію 
вуглецю. 

Зокрема, міністерство хоче розробити заходи, які допоможуть збільшити ґрунтовий покрив і 
«агроекологічні інфраструктури», такі як живі огорожі, і підтримати розвиток низьковуглецевих 
методів шляхом маркування та діагностики вуглецю. 

Механізми компенсації вуглецю можуть стати важливим додатковим важелем для мобілізації 
сільськогосподарського сектору в національних зусиллях пом'якшення наслідків зміни клімату. Зміна 
методів землеробства спричиняє фінансові витрати та середньостроковий ризик для фермерів, 
оскільки після внесення змін потрібно чекати кілька років, перш ніж знайти нову рівновагу та 
побачити позитивний результат інвестицій. 

У цей період необхідна фінансова допомога – у формі компенсації за екологічні послуги або 
підвищення споживчих цін – і сильна політична база, щоб підтримувати фермерів в процесі їх 
еволюції. 

Щоб змінити систему сільськогосподарського виробництва, впроваджуючи більш екологічні та сталі 
методи, фермерам потрібно кілька років інвестувати у збитки і ризикувати, співпрацюючи з 
природою не завжди на свою користь. Молодим фермерам, які починають сьогодні, потрібна 
допомога, щоб впоратись з ризиками та інвестиціями перших років. 

Сполучене Королівство 

Британські фермери розробили амбітну стратегію досягнення нульового балансу викидів 
парникових газів (ПГ) у сільському господарстві до 2040 року. Оскільки кожна ферма відрізняється, 
фермери заявили, що потрібен «великий портфель заходів і стимулів» від уряду, щоб гарантувати 
залучення кожної ферми. Йдеться про заходи із підвищення ефективності використання ресурсів у 
сільському господарстві, збільшення зберігання вуглецю в польових умовах у рослинності та ґрунті 
і стимулювання виробництва відновлюваної енергії на суходолі. 

За даними Національної спілки фермерів Англії та Уельсу (National Farmers’ Union of England and 
Wales, NFU), річний обсяг викидів ферм у Сполученому Королівстві наразі оцінюється 45,6 млн тон 



еквіваленту двоокису вуглецю (CO2) – приблизно одна десята від сумарного обсягу викидів ПГ у 
країні. Проте на відміну від решти економіки, CO2 складає лише 10% від сумарного обсягу, близько 
40% становить закис азоту (N2O) і 50% - метан (CH4). 

Використовуючи унікальну здатність землеробства вилучати вуглець з атмосфери, британські 
фермери мають можливість не лише компенсувати власні викиди, але й брати участь у видаленні 
вуглецю для інших секторів. І як люди, які обробляють землю, фермери мають чудову можливість 
отримувати від цього користь. 

Однак це надзвичайно складна сфера політики, і стабільна ціна на викиди вуглецю буде 
надзвичайно важливою, якщо сільськогосподарські підприємства розглядатимуть це як 
перспективне джерело доходу. 

РОЛЬ ТОЧНОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА У СПОЛУЧЕНОМУ КОРОЛІВСТВІ 

NFU вважає, що досягнення вуглецевої нейтральності також представляє деякі «захоплюючі зміни» 
для сільськогосподарського сектору. Все більше фермерів переходять на точне (прецизійне) 
землеробство та системи GPS, які допомагають декарбонізувати бізнес, а більші інвестиції в розвиток 
сільськогосподарських технологій сприятимуть кліматично оптимальному землеробству. 

Однак відсутність цифрового зв’язку в сільській місцевості стримує прогрес, і фермерам потрібно 
зробити більше, щоб отримати максимальну віддачу від даних і точних технологій (згідно зі звітом 
NFU, лише 40% фермерів повідомили, що доступна їм швидкість широкосмугового зв'язку є 
достатньою). 

У будь-якому разі, до відома українських розробників, фермери ЄС також стикаються з подібною 
ситуацією. Європейська комісія наполягає на тому, щоб практика точного землеробства стала 
частиною наступної Спільної сільськогосподарської політики (Common Agricultural Policy, CAP), на 
2023-2027 роки, але головним болем залишається погана інфраструктура широкосмугового зв’язку 
і, щоб досягти своїх цілей, держави-члени повинні скористатися новими досягненнями технологій і 
цифровими рішеннями – такими як точне землеробство. 

Ці досягнення не тільки сприятимуть стійкості, але й призведуть до підвищення продуктивності та 
зниження витрат для фермерів, тим самим зменшуючи собівартість продукції. 

Сполучене Королівство виглядає дуже амбітно з точки зору свого прогресу, але фермери не 
почуваються поінформованими про те, як вони отримають підтримку чи компенсацію, щоб 
здійснити перехід до низьковуглецевого або безвуглецевого сільського господарства. 

Як і британські фермери, сільськогосподарський сектор ЄС прагне ясності щодо того, які стимули 
отримають фермери і як їм уникнути додаткових тягарів і витрат. Але зелені зусилля Європи в 
сільському господарстві все ще стикаються з серйозними перешкодами. 

Іспанія 

Подібно до інших країн ЄС, у своїй стратегії боротьби зі зміною клімату Іспанія, за підтримки Спільної 
сільськогосподарської політики (CAP), прагне зберегти вуглець у ґрунтах, призначених для ведення 
сільського господарства. 

Однак, як і інші фермери в ЄС, іспанські виробники вимагають більше коштів, щоб компенсувати свої 
зусилля. 

Уряд Іспанії та автономні регіони узгодили план впровадження нової CAP. 

Близько 40% виділеного бюджету буде спрямовано на кліматичні та екологічні заходи. Серед нових 
змін – екосхеми, допомога, пов’язана із впровадженням сталих методів, розділена між 



агроекологією і так званим низьковуглецевим сільським господарством, спрямованим на посилення 
поглинаючої здатності ґрунтів. 

Уряд запропонував стимули для виробників які впроваджують екстенсивне випасне тваринництво, 
сталі врожаї, сівозміну, прямий посів, зберігаюче землеробство, а також рослинний покрив і 
необроблювану землю для захисту біорізноманіття. 

Передбачається фінансування екосхем в розмірі 1,107 млрд.євро на рік до 2027 року, що 
еквівалентно 23% прямої допомоги від CAP (перший компонент), разом із ще 2% на 
природоохоронні витрати в рамках розвитку сільської місцевості (другий компонент). 

Міністерство сільського господарства, рибальства та продовольства має намір підтримувати 
фермерів у переході до більш сталого сільського господарства з економічної, соціальної та 
екологічної точок зору. 

Сільськогосподарські організації наполягають на необхідності отримання більшої підтримки через 
зростаючі екологічні вимоги та підкреслюють здатність сільського господарства вловлювати вуглець 
та запобігати його викиду в атмосферу, що пом'якшуватиме наслідки зміни клімату. 

За даними іспанської асоціації фермерів (Asaja), Іспанія вирішила, що кошти CAP слугують для 
компенсації зусиль виробників, які не вважають пропозицію достатньо привабливою та відчувають 
потребу прийняти стійкі методи та вирішити такі проблеми, як ерозія ґрунтів або пожежі. 

Європейська комісія просуває свою стратегію «Від ферми до столу», яка спрямована на скорочення 
використання хімічних пестицидів на 50% і добрив на 20% до 2030 року. Крім того, передбачається 
поширити органічне землеробство на 25% сільськогосподарських угідь. План включає також 
Ініціативу щодо вуглецевого землеробства і нормативну базу для сертифікації видалення вуглецю. 

В Іспанії є 10% екологічно чистих сільськогосподарських угідь і органічні фермери наполягають на 
зміні моделі, яка також сприятиме розвитку сільської економіки, поєднуючи створення робочих 
місць та економічні вигоди із захистом довкілля, боротьбою зі зміною клімату та покращенням 
благополуччя тварин. 

Тим часом фітосанітарна галузь виступає за збільшення інвестицій у точне землеробство з новими 
технологіями, інноваціями та відповідним законодавством. Управління ґрунтами на Піренейському 
півострові можна значно покращити за допомогою таких методів, як сівозміна, які не ставлять під 
загрозу економічне виживання ферм. 

Польща 

Насамкінець я залишив сценарій і характеристики ринку, ймовірно, ближчі до українського випадку, 
оскільки вважаю низьковуглецеве сільське господарство ідеальним для підвищення врожайності у 
Польщі. 

Впровадження методів вуглецевого землеробство може допомогти польським фермерам впоратися 
з постійною засухою, оскільки підвищити врожайність і діяльність, яка служить більш сталим 
способам використання ґрунту та збільшенню кількості присутнього в ньому вуглецю, щоб зробити 
ґрунт більш родючим і збільшити його продуктивну цінність. 

Такий ґрунт стає більш стійким до засухи, що в умовах Польщі, з нестабільною погодою та постійно 
засушливим літом протягом останніх десяти років, може принести фермерам вищі врожаї. 

Проте зараз у Польщі немає інструментів для ширшої підтримки вуглецевого землеробства. 

На думку організації «Європейські вуглецеві фермери» (European Carbon Farmers, ECF) (організація, 
яка просуває методи вуглецевого землеробства у Польщі та розробляє механізми плати за 



сільськогосподарський вуглець), відновлювальне (регенеративне) сільське господарство є 
набагато ширшим поняттям, ніж органічне землеробство. 

Правильне використання методів відновлювального землеробства і, зокрема, розуміння того, як 
працюють природні цикли, включно з циклом вуглецю, означає, що в якийсь момент система стає 
органічною, тобто не використовує штучні методи виробництва. 

ECF вважає, що далеко не всі фермери усвідомлюють, що їхня ферма є частиною цілої екосистеми. 
Найкращим прикладом є те, що польське сільське господарство все ще значною мірою покладається 
на [механічний] обробіток ґрунту, що дуже негативно впливає на кругообіг вуглецю. 

ЧИ МОЖЕ РОЗВИВАТИСЬ низьковуглецеве сільське господарство У ПОЛЬЩІ? 

У Польщі підтримка низьковуглецевого сільського господарства зростатиме, оскільки, серед іншого, 
40% бюджету нової Спільної сільськогосподарської політики (CAP) має бути виділено на 
прокліматичні заходи. У довгостроковій перспективі фермери отримають вигоду від покращення 
якості ґрунту, підвищення продуктивності та більшої стійкості. Впровадження методів вуглецевого 
землеробства може означати потребу в нових інвестиціях, і додаткові витрати фермерів 
компенсуватимуться в рамках CAP. Проте фермери не отримують винагороди залежно від кількості 
накопиченого вуглецю. 

Зараз у Європі запущені пілотні програми, метою яких є винагорода фермерам за тонни 
секвестрованого в ґрунті вуглецю, і незабаром фермери отримають додаткову винагороду за методи 
відновлювального (регенеративного) сільського господарство. Але слід підкреслити, що необхідним 
кроком для впровадження вуглецевого землеробства в ЄС і Польщі буде створення правової бази 
для сертифікації сталого видалення вуглецю з природних екосистем. Зараз Комісія працює над 
проєктом регламенту про низьковуглецеве сільське господарство, і до 2023 року має бути 
запропонований механізм сертифікації. 

Проєкт польського стратегічного плану в рамках CAP передбачає екосхеми, типові для вуглецевого 
землеробства, як-от спрощені системи землеробства, диверсифікація структури посівів і дотримання 
планів внесення добрив. 

Польща може використати передбачені CAP можливості для підтримки проекологічних та 
прокліматичних заходів, особливо в рамках другого рівня, у сільській місцевості. Ці кошти 
підтримують органічне землеробство та агроекологічні програми, які сприяють поглинанню CO2 з 
повітря та зберіганню його в ґрунті, хоча зазвичай їх не називають вуглецевим землеробством. 

Наостанок слід зауважити, що, незважаючи на те, що Польща має найбільший в ЄС бюджет на 
розвиток сільських територій, вона не повністю використовує можливості, надані САП, виділяючи 
менше коштів на органічне землеробство та амбітні агроекологічні програми та витрачаючи великі 
суми на інші цілі. 

Австралія 

Австралійська ініціатива щодо вуглецевого землеробства (Australian Carbon Farming Initiative, CFI) - 
це добровільна схема компенсації вуглецевих викидів. 

CFI є невід’ємним компонентом Фонду скорочення викидів (Emissions Reduction Fund, ERF) і дозволяє 
землекористувачам заробляти вуглецеві кредити, змінюючи використування земель або методи 
обробітку для зберігання вуглецю чи скорочення викидів парникових газів. 

До Положення про вуглецеві кредити 2011 року (Ініціатива щодо вуглецевого землеробства) 
нещодавно були внесені зміни з метою зменшення регуляторного тягаря для участі в ERF лісового 
сектору, одночасно визнаючи необхідність гарантувати, що проєкти ERF не створюють сукупного 
ризику негативного впливу на доступність води. 



Зміни до Положення 3.37 допускають до участі в ERF проєкти, що стосуються плантацій лісових 
насаджень Фонду скорочення викидів (ERF) і сільськогосподарських лісництв у районах з більшою 
кількістю опадів, якщо вони розташовані в регіоні, де посадка дерев навряд чи матиме істотний 
негативний вплив на доступність води. 

Регуляторний тягар для цих проєктів буде зменшено, оскільки землекористувачам не потрібно буде 
подавати заявки, використовуючи інші положення нормативних актів. 

Затверджені такі регіональні лісогосподарські центри та території для подальшого створення 
насаджень, є: 

• Південно-Західна Західна Австралія 

• Тасманія 

• Зелений трикутник, зі сторони Південної Австралії 

• Зелений трикутник, зі сторони Вікторії 

• Острів Кенгуру, Південна Австралія 
• Південна Вікторія 

• Південно-Західні Схили, Вікторія та Новий Південний Уельс 

• Північний схід Нового Південного Уельсу 

На додаток до існуючих регіональних лісогосподарських центрів і територій, визначених урядом 
Австралії, розглядаються додаткові лісогосподарські центри. 

Департамент промисловості, науки, енергетики та скорочення викидів несе головну 
відповідальність за правила водокористування та за визначення прийнятних видів діяльності 
відповідно до CFI. 

Департамент сільського господарства, водних ресурсів та навколишнього середовища (Department 
of Agriculture, Water and the Environment, DAWE) відповідно до національної водної політики, 
відповідає за консультування у випадках, коли плантації можуть мати суттєві несприятливі наслідки 
для водних ресурсів згідно з CFI. 

На DAWE покладені дві функції стосовно водної політики: забезпечення дотримання вимог 
Національної водної ініціативи (National Water Initiative, NWI) і, відповідно до зміненого Положення 
3.37, надання консультацій щодо можливого суттєвого негативного впливу проєктів на доступність 
води. 

DAWE проводить оцінку ризику, щоб визначити, чи може посадка дерев мати суттєвий негативний 
вплив на наявність води. 

Виконуючи таку оцінку DAWE: 

• визначає, де немає доказів того, що плантації перехоплюватимуть воду, яка інакше була б 
доступна для регульованого споживання або екологічного використання; і 

• розглядає державні та регіональні заходи, розподіл води в регіоні, ризики для водних 
ресурсів, а також моніторинг і звітність. 

Управління перехопленням води відрізняється залежно від штату та території, і в кожному з яких є 
механізми управління, планування та регулювання лісового господарства і комерційних плантацій.. 

Пропозиції щодо проєктів у регіонах, які не входять до зазначених лісогосподарських центрів, все 
ще можуть брати участь у CFI, звертаючись до Положення 2011 року про вуглецеві кредити 
(Ініціатива щодо вуглецевого землеробства ) для отримання додаткової інформації про критерії 
прийнятності. 



США 

Для вирішення проблеми зміни клімату США потребують комплексного національного підходу. 
Добре продумана федеральна політика може скоротити викиди та посилити стійкість, водночас 
стимулюючи економічне зростання. 

За відсутності сильного федерального лідерства багато штатів ухвалюють власні кліматичні цілі та 
політику. Вони служать лабораторіями, демонструючи ефективність та надаючи інформацію для 
опрацювання національної політики. 

Все більше юрисдикцій приймають орієнтовану на ринок кліматичну політику. Встановлюючи ціну 
на вуглець, така політика стимулює впровадження інновацій, щоб підприємства могли скорочувати 
викиди з найменшими можливими витратами. 

На відміну від командно-адміністративних правил, вуглецеве ціноутворення є ринковим 
механізмом, який створює фінансові стимули для скорочення викидів парникових газів (ПГ). 

12 штатів, у яких проживає понад чверть населення США і на які припадає третина ВВП країни, мають 
активні програми вуглецеве ціноутворення і успішно скорочують викиди. 

Це Каліфорнія і одинадцять північно-східних штатів — Коннектикут, Делавер, Мен, Меріленд, 
Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт і Вірджинія створили 
Регіональну ініціативу щодо парникового газу (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI). 

Регіональна ініціатива щодо парникового газу є першою обов’язковою програмою обмеження-та-
торгівлі у США, яка спрямована на обмеження викидів двоокису вуглецю в енергетичному секторі. 

Каліфорнійська програма була першою міжсекторною програмою обмеження-та-торгівлі у Північній 
Америці. 

Массачусетс також запровадив нормативні положення щодо додаткової програми обмеження-та-
торгівлі в енергетичному секторі, яка працює паралельно з RGGI, але її дія продовжена до 2050 року. 

У штаті Вашингтон нещодавно було прийнято нове законодавство про обмеження-та-інвестування, 
яке набуде чинності з 2023 року. У порівнянні з командно-адміністративними правилами вуглецеве 
ціноутворення є ринковим механізмом, який створює фінансові стимули для скорочення викидів 
парникових газів (ПГ). 

Приклад: Американський вуглецевий реєстр (American Carbon Registry, ACR) 

ACR є першою незалежною добровільною компенсаційною програмою у світі, яка розгалузилась на 
кредитування скорочень викидів як для добровільних ринків, так і для ринків відповідності 
(наприклад, CORSIA). Програма діє для проєктів, що базуються переважно в США 

Основна інформація: 

Адміністративний орган: Winrock International 

Рік впровадження : 1996 рік 

Тип юрисдикції, охопленої програмою : незалежна 

Зареєстровані заходи станом на 31 грудня 2020 р. : 122 

Назва кредиту: Верифіковані скорочення викидів (ВСВ) 

Випущені кредити (Мт CO2e) станом на 31 грудня 2020 р.: 50 

Вилучені або анульовані кредити (Мт CO2e) станом на 31 грудня 2020 р.: 8.5 

Географічне охоплення : глобальне охоплення 

Країни, в яких діють проєкти: 5 

Ініціативи з вуглецевого ціноутворення, які приймають випущені кредити для дотримання вимог: 
CORSIA, Washington State CAR (Ініціатива штату Вашингтон щодо автомобільного транспорту) 



Охоплені сектори: Сільське господарство, Уловлювання і зберігання вуглецю (CCS)/Уловлювання і 
утилізація вуглецю (CCU), Енергоефективність, Лісове господарство, Перехід на інші 
види палива, Промислові гази, Виробництво, Відновлювана енергія, Транспорт, 
Відходи 

Діапазон цін 2020 р.: 5.38 дол. США/тCO2e (незважене середнє) 

 

ПІДСУМКИ Частини 1 – Поширені запитання та відповіді 

Добровільний вуглецевий ринок на сьогодні дуже розвинений і фрагментарний за своєю 
природою? 

ТАК, і це як створює як можливості, так і ризик для учасників ринку, враховуючи потенційні негативні 
наслідки для репутації внаслідок виявлення будь-яких недоліків у випадку не обґрунтованих 
належним чином методологій, яке розглядається у ЗМІ. Ефективні програми та планування 
методології, а також ефективне вимірювання, звітування та верифікація (MRV) викидів і скорочення 
викидів є, мабуть, найважливішим чинником для створення життєздатного бізнесу в цьому секторі. 

Хто може верифікувати вуглецеві кредити? 

Усі кредити, випущені за будь-яким із основних вуглецевих стандартів (CAR, VCS, ACR, GS), 
проходитимуть сувору перевірку силами незалежного верифікатора, акредитованого ISO. Всі ці 
кредити також відстежуються в реєстрах, щоб гарантувати, що скорочення викидів не обліковується 
подвійно. 

Як придбати кредити CO2 ? 

Поширеним варіантом є укладання безпосередньо з розробником проєкту контракту на надання 
компенсаційних кредитів на викиди вуглецю в міру їх випуску. Такі контракти зазвичай приймають 
форму Договорів купівлі-продажу скорочення викидів (ERPA). 

Що таке верифікація ПГ? 

Валідація та верифікація викидів парникових газів може здійснюватися організацією з кількох 
причин, наприклад, щоб відобразити це у своєму річному звіті, повідомити своїм клієнтам, 
дотримуватись нормативних вимог чи вимогам інвесторів до звітності або публічно заявити про свої 
досягнення щодо скорочення викидів. 

Хто такий вуглецевий брокер? 

Брокери, як правило, не набувають права власності на базовий кредит на компенсацію вуглецевих 
викидів; скоріше брокери, які працюють з компенсаціями вуглецю, допомагають здійснити 
трансакцію за комісію. Брокери в основному працюють на вуглецевих ринках відповідності, але 
деякі брокери працюють також на добровільному вуглецевому ринку. 

Чи можуть фермери продавати вуглецеві кредити? 

На добровільному ринку компанії добровільно купують вуглецеві кредити, щоб компенсувати свої 
викиди. Наразі фермери можуть продавати вуглець лише на ринках, організованих державними та 
приватними компаніями. 

Чи можна продати свої дерева за вуглецеві кредити? 

Кредити випускають для окремих осіб або компаній, які вирощують відповідні ліси, і ці кредити 
можна продати емітентам вуглецю, наприклад енергетичній компанії, використовуючи їх для 
«компенсації» викидів CO2-e електростанцією. 



У чому різниця між вуглецевим кредитом і вуглецевою компенсацією? 

Вуглецеві кредити означають право викидати вуглець, тоді як компенсація вуглецю означає 
виробництво певної кількості сталої енергії, щоб збалансувати використання викопного палива. 

Як працює ринок вуглецевих кредитів? 

Вуглецеві ринки перетворюють скорочення викидів і видалення вуглецю в активи, які можна 
продавати. Кредити генеруються проєктами зі скорочення викидів (наприклад, сонячна 
електростанція чи лісозахисний сервітут) або квотами на забруднення, виділеними державними 
системами обмеження-та-торгівлі. 

Як фермерам отримати вуглецеві кредити? 

У випадку землеробства вуглецеві кредити створюються на основі вуглекислого газу, який 
поглинається ґрунтом, і зменшенням викидів парникових газів над ґрунтом (наприклад, завдяки 
належному вибору часу для внесення азоту) – поза тим, що раніше вже мало місце на вашій фермі. 
Вуглецеві кредити певною мірою діють як посіви. 

Який зв’язок між ВСВ-компенсаціями і ВСВ-кредитами? 

Добровільне скорочення викидів або верифіковане скорочення викидів (ВСВ) – це вид вуглецевих 
компенсацій, які торгуються на добровільному або позабіржовому ринку вуглецевих кредитів. 
Одиниця ВСВ є еквівалентом 1 тонни викидів CO2. 

Верифіковані скорочення викидів також широко відомі під назвами вуглецеві компенсації, вуглецеві 
кредити або кредит для компенсації вуглецевих викидів. Верифіковані скорочення викидів (ВСВ) це, 
по суті, скорочення викидів парникових газів (ПГ) від проєкту, який пройшов незалежний аудит 
(тобто верифікацію) за незалежним стандартом сертифікації. 

Як розробник (наприклад, фермер) може продавати вуглецеві кредити і отримувати за них 
гроші? 

Фермери та будь-які землевласники можуть продавати вуглецеві кредити, оскільки ВСЯ земля може 
зберігати вуглець. Власники землі мають право на отримання вуглецевих кредитів із розрахунку 
один кредит за кожну тонну CO2, яку поглинає їх земля. Землевласники можуть продавати вуглецеві 
компенсації на так званих добровільних вуглецевих ринках. Прозорі ринкові майданчики, такі як 
LandGate, допомагають землевласникам продавати свої вуглецеві кредити за найвищою ціною з 
використанням простого процесу. Коли землевласник вирішує надати землю для генерації 
вуглецевих кредитів, він погоджується на дотримання певних методів, зокрема не вирубувати 
дерева, які накопичують вуглець, і вести відновлювальне (регенеративне) сільське господарство, 
щоб максимально збільшити зберігання вуглецю. 

Покупцями вуглецевих кредитів є інвестори або підприємства, які намагаються відповідати 
внутрішнім стандартам щодо зменшення свого вуглецевого сліду. 

Що таке зберігання вуглецю? 

Зберігання вуглецю - це процес уловлювання вуглекислого газу для зменшення його присутності в 
атмосфері. Ви можете зустріти такі вирази, як зберігання вуглецю, яке називається секвестрацією, 
уловлювання і зберігання вуглецю, зберіганням CO2 або компенсацію вуглецевих викидів. 

Як працює зберігання вуглецю? 

Земля природним чином поглинає вуглекислий газ з атмосфери завдяки рослинності (фотосинтез) і 
геологічним процесам. Компанії та організації, які викидають вуглекислий газ, тепер повинні 
компенсувати свої викиди вуглекислого газу. Оскільки земля природним чином уловлює 



вуглекислий газ, землевласники можуть заробляти вуглецеві кредити, які купуватимуть компанії для 
компенсації викидів. 

Якого типу землі вловлюють найбільше вуглекислого газу? 

Якщо йдеться про біологічне уловлювання вуглецю (фотосинтез), то кількість рослинності, яка росте 
на території фермера, визначає, скільки вуглекислого газу видаляється з атмосфери. Земля в районах 
із густими, зрілими деревними насадженнями та ґрунти, що містять високий відсоток органічного 
вуглецю, вловлюють відносно велику кількість вуглекислого газу. І ліси, і сільськогосподарські угіддя 
можуть вловлювати відносно велику кількість вуглекислого газу. Землі в сухих посушливих регіонах 
з невеликою кількістю рослинності або без рослинного покриву вловлюють відносно невеликі 
обсяги вуглекислого газу. 

Скільки може заробити землевласник, продаючи створені на його землі вуглецеві кредити для 
компенсації вуглецевих викидів? 

Цінність землі для компенсації вуглецю залежатиме від багатьох чинників, зокрема, площі, клімату, 
покриття деревами, типів ґрунту, поверхневої активності тощо. Такі ринкові майданчики, як 
LandGate, об’єднали ці чинники, щоб надати продавцям Carbon LandEstimate™ або приблизну оцінку 
вартості їхньої землі у формі вуглецевих кредитів шляхом компенсації вуглецевих викидів. 
Землевласник може просто знайти свою ділянку на карті LandEstimate і заявити право власності. 

Землевласнику будуть виплачуватись вуглецеві кредити залежно від кількості вуглекислого газу, 
який уловлює конкретна земельна ділянка. Компанії будуть пропонувати придбати або орендувати 
такі вуглецеві кредити на відведений період часу, і отримуватимуть оплату на регулярній основі 
залежно від індивідуального контракту або договору оренди сховища вуглецю, який вони 
підписують з покупцем. 

ПРИКЛАД процесу верифікації і продажу вуглецевих кредитів для компенсації викидів 

НА РИНКОВОМУ МАЙДАНЧИКУ LANDGATE 

Потенційний землевласник може дізнатись про цінність своєї землі та максимізувати прибутки 
шляхом лістингу на прозорому ринковому майданчику Landgate. 

Продавці або орендодавці отримують безкоштовну професійну оцінку та послуги експертів, які 
працюють, щоб отримати для найкращу пропозицію та умови. 

Подібно до агента з нерухомості, LandGate отримує невелику комісію після успішного закриття 
угоди. 

11. Лістинг/Брокерська угода 

• Клієнт надає LandGate юридичний опис земельної власності 

• Укладається брокерська угода між клієнтом і LandGate 

12. Підготовка до маркетингу 

• LandGate працює над юридичним описом земельної власності 

• LandGate розміщує земельну ділянку на веб-сайті 

• LandGate завершує оцінку земельної ділянки 

• LandGate переглядає оцінку земельної ділянки разом з клієнтом 

13. Маркетинг земельної ділянки 

• Після схвалення клієнта LandGate розміщує земельну ділянку на ринковому майданчику 

• LandGate отримує пропозиції від потенційних орендарів або покупців під час маркетингового 
періоду 



• LandGate підтримує постійний зв'язок з клієнтом щодо пропозицій, отриманих протягом 
маркетингового періоду 

• у відповідних випадках LandGate робить зустрічні пропозиції 

14. Вибір найкращої пропозиції 

• LandGate представляє клієнтові пропозиції та свої рекомендації 

• Клієнт вибирає найкращу пропозицію 

15. Договір оренди або купівлі-продажу 

• LandGate веде переговори щодо договору оренди або купівлі-продажу з обраним 
орендарем або покупцем; LandGate постійно інформує клієнта про хід переговорів та 
враховує побажання клієнта 

• Клієнтові бажано найняти адвоката, який може розглянути договір оренди/купівлі-продажу 
і дати юридичну консультацію; LandGate може надати клієнтові список незалежних місцевих 
адвокатів на його прохання 

16. Належна перевірка 

• Належна перевірка, включно з будь-якими витратами, є відповідальністю орендаря 

17. Закриття договору 

• Закриття 

• Оплата 

  



 

 
 
 
 
 
 
Назва проєкту: Підтримка зеленого відновлення в Україні 

 
 
 
 
 
Частина 2 
 
Огляд та аналіз існуючих обов’язкових вуглецевих ринків, Європейська 
система торгівлі викидами та Європейські ініціативи щодо вуглецевого 
землеробства крізь призму можливостей України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9. Знайомство з обов’язковими/регульованими вуглецевими ринками 

У першій частині цього дослідження ми представили терміни вуглецева компенсація (carbon offset) 
і кредит для компенсації вуглецевих викидів (carbon offset credit) (або просто «компенсаційний 
кредит» (offset credit). 

Ці терміни вживаються як синоніми, хоча можуть означати дещо різні речі: 

1. Компенсація вуглецевих викидів в широкому сенсі означає скорочення викидів парникових 
газів або збільшення зберігання вуглецю (наприклад, шляхом рекультивації земель або 
насадження дерев) – яке використовується для компенсації викидів у будь-якому іншому 
місці. 

2. Кредит для компенсації вуглецевих викидів - це переказний інструмент, сертифікований 
державними або незалежними сертифікаційними органами, який відображає скорочення 
викидів в розмірі однієї метричної тонни CO2, або еквівалентної кількості інших ПГ. 

Основна концепція полягає в тому, що компенсаційні кредити використовуються для передачі чистої 
кліматичної вигоди від одного суб’єкта до іншого. Оскільки парникові гази глобально змішуються в 
атмосфері, не має значення, де саме зменшити їх кількість[1] З точки зору зміни клімату наслідки 
будуть однаковими, якщо суб’єкт: (a) припиняє діяльність, яка спричиняє викиди; або (b) 
уможливлює еквівалентну діяльність зі скорочення викидів десь у світі. Вуглецеві компенсації 
призначені для того, щоб суб’єктам було легше та економічно ефективніше використовувати другий 
варіант. 

Кредити для компенсації вуглецевих викидів не є простим товаром. Для забезпечення якості 
вуглецевих компенсацій були створені організації, що розробляють і встановлюють стандарти. 

Це міжнародні або державні регулятивні органи – такі як Виконавча рада Механізму чистого 
розвитку (МЧР) ООН, яка контролює компенсації викидів відповідно до Кіотського протоколу, а 
також незалежні неурядові організації (НУО). Історично склалось, що державні органи 
сертифікують компенсаційні кредити для забезпечення відповідності нормативним вимогам 
(«програми забезпечення відповідності»), тоді як НУО переважно обслуговують добровільних 
покупців («добровільні програми»); нещодавно обидві програми почали обслуговувати обидва 
ринки. Кожна програма компенсації вуглецевих викидів випускає кредити під власною «маркою». 

Програми компенсації вуглецевих викидів виконують три основні функції: 

1. Розробляють та затверджують стандарти, що встановлюють критерії якості компенсаційних 
кредитів 

2. Перевіряють компенсаційні проєкти на відповідність цим стандартам (зазвичай силами 
сторонніх верифікаторів) 

3. Ведуть системами реєстрації випуску, передачі і вилучення компенсаційних кредитів. 

Поряд із вищезазначеним, економічно ефективним політичним інструментом, який може 
використовуватись урядами і компаніями в рамках широкої кліматичної стратегії, вважається 
вуглецеве ціноутворення (carbon pricing). 

Є три основні інструменти вуглецевого ціноутворення: 

▪ Вуглецеві податки: Вуглецеві податки встановлюють фіксовану ціну за одиницю викидів, що 
сприяє інтерналізації вартості викидів і забезпечує стимули для їх скорочення. 

▪ Системи торгівлі викидами: Система торгівлі викидами (СТВ) накладає обмеження на сумарний 
обсяг викидів в одному чи кількох секторах економіки. Регулятор випускає низку придатних для 
продажу квот, що не перевищують рівень обмеження. Кожна квота зазвичай відповідає одній 
тонні викидів. Суб’єктам, охопленим СТВ, дозволено торгувати квотами, що призводить до 



формування ринкової ціни на квоти. СТВ такого типу називають «системою обмеження-та-
торгівлі». 

▪ Механізми кредитування: Це механізми кредитування скорочення викидів або секвестрації 
вуглецю. Вони набувають різних форм, але зазвичай діють шляхом встановлення початкового 
рівня або інтенсивності викидів (так званого базового рівня) та генерування «кредитів», якщо 
компанія скорочує викиди нижче базового рівня, або шляхом постійної секвестрації вуглецю. 
Механізми кредитування, таким чином, створюють пропозицію верифікованих кредитів, проте 
не можуть функціонувати за відсутності попиту, який з’являється через зв’язок із СТВ або 
вуглецевим податком (оскільки кредити можна використати для забезпечення відповідності 
вимогам). 

Таким чином, політика вуглецевого ціноутворення затверджується урядом і ціна визначається на 
основі вмісту вуглецю. Найчастіше запроваджується вуглецевий податок або система торгівлі 
викидами (СТВ). У випадку вуглецевого податку, уряд встановлює ціну та дозволяє ринковим силам 
визначати скорочення викидів. 

СТВ запроваджується у двох основних формах: «обмеження-та-торгівля» і «базовий рівень-та-
кредитування». 

В системі типу «обмеження-та-торгівля» уряд визначає ліміт викидів («обмеження» (the cap)) на 
конкретний період і такий ліміт, поділений на квоти, продається на аукціоні або розподіляється 
відповідно до встановлених критеріїв. Ціну вуглецю визначає ринок. 

В системі типу «базовий рівень-та-кредитування» базові рівні встановлюються для регульованих 
емітентів. Емітенти, чиї викиди перевищують встановлений базовий рівень, повинні подати кредити, 
щоб компенсувати такі викиди. Емітенти, які скоротили свої викиди до нижчого ніж базовий рівня, 
отримують кредити за скорочення викидів, які вони можуть продати іншим емітентам. 

Механізми кредитування створюють придатні для продажу кредити від добровільно реалізованого 
скорочення викидів або діяльності, спрямованої на видалення вуглецю, як ми бачили в Частині 1 

Механізми кредитування можуть діяти в широкому діапазоні - від окремих проєктів до планомірної 
чи галузевої діяльності, яка набуває широкого географічного чи технічного масштабу. Кредити 
можуть випускатись в рамках внутрішніх механізмів кредитування, коли уряди встановлюють 
правила та базу для генерування кредитів. Крім того, кредити можуть надаватися за міжнародними 
механізмами, як-от механізм, передбачений статтею 6.4 Паризької угоди. 

Крім того, кредити генеруються через незалежні організації, що встановлюють стандарти, як Verra 
або Gold Standard. Кредити можуть використовуватись для забезпечення відповідності вимогам, 
наприклад, щоб допомогти компаніям виконати зобов’язання зі сплати вуглецевого податку або 
щодо СТВ. Кредити можна використати також для задоволення добровільного попиту, в рамках 
реалізації компанією стратегії нульового балансу або для інших цілей. 

Сума кредитних трансакцій, які укладають з метою виконання добровільних зобов’язань, зазвичай 
називається «добровільним вуглецевим ринком», який ми докладно описали в Частині 1. 

У вступі до Частини 2 ми згадуємо кредити, які торгуються на добровільному ринку, оскільки їх 
також можна використати для сплати деяких податків на вуглець або дотримання вимог СТВ. 

Важлива теоретична відмінність між СТВ та іншими інструментами вуглецевого ціноутворення 
полягає в тому, що рівень скорочення викидів є більш визначеним (оскільки обмеження визначає 
сумарний обсяг викидів від охоплених СТВ секторів), але ціна не є фіксованою та визначається 
попитом на квоти. 

На практиці більшість механізмів вуглецевого ціноутворення є гібридними і включають елементи 
вуглецевих податків, СТВ та систем кредитування. 



Наприклад, для контролю ціни або кількості квот більшість СТВ використовують заходи з 
коригування ціни або пропозиції (Price or Supply Adjustment Measures, PSAM), що призводить до 
більш достовірних цін і менш достовірного скорочення викидів, і робить різницю між СТВ і 
податками менш чіткою. Різні політики вуглецевого ціноутворення можуть існувати паралельно: 
наприклад, вуглецевий податок може застосовуватись у транспортному секторі, тоді як торгівля 
викидами діє у промисловості та енергетиці. 

 

1-ТОРГІВЛЯ ВИКИДАМИ У СВІТІ - стан справ у системі «обмеження-та-торгівлі», 2021 рік; 

2- Регіональна ініціатива щодо ПГ (RGGI). Вірджинія у 2010 р. прийняла закон про створення СТВ і приєднання до RGGI з 2021 р. 
Коннектикут, Делавар, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Род-Айленд, Вермонт, Вірджинія;  
3- Ініціатива у сфері транспорту і кліматична ініціатива (TCI-P). У лютому 2021 р. Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, Вашингтон, округ 
Колумбія, підписали меморандум про порозуміння щодо створення СТВ для регіонального транспортного сектору, Програму реалізації 
Ініціативи у сфері транспорту і кліматичної ініціативи (TCI-P), починаючи з 2023 р. Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд, Вашингтон, 
округ Колумбія 
4-Квебек 
5-Нова Шотландія. У червні 2020 р. провела перший аукціон, продавши всі виставлені квоти; 

6-Каліфорнія; 7-Массачусетс; 8-Вашингтон; 9- Орегон; 10 – Пенсільванія; 11 – Нью-Мексико; 12 – Нью-Йорк (місто); 13 – Північна 
Кароліна; 14 – Мексика; 15 – Колумбія; 16 – Бразилія; 17 – Чілі; 
18-діючі СТВ; 19-СТВ розробляються; 20-СТВ розглядаються; 
21-На карті світу Міжнародного партнерства з вуглецевих дій (ICAP)-СТВ позначені діючі системи торгівлі викидами, а також ті, які 
розробляються або розглядаються. Станом на 31 січня 2021 року нараховується 24 діючих СТВ. Ще вісім перебувають у стані розробки і їх 
впровадження очікується протягом кількох найближчих років. Йдеться про СТВ в Колумбії і Програму реалізації Ініціативи у сфері 
транспорту і кліматичної ініціативи (TCI-P) у північно-східних штатах США. 14 юрисдикцій, серед них Чілі, Туреччина і Пакистан, також 



розглядають роль, яку може зіграти СТВ у складі пакету політик щодо зміни клімату. Синім кольором позначені юрисдикції, в яких діє 

кілька СТВ, або, маючи діючу систему, юрисдикція одночасно розробляє або розглядає додаткову систему; 
22- Сполучене Королівство. СТВ почала діяти 1 січня 2021 року після того, як припинилась участь країни в СТВ-ЄС . Нова система в 
основному є відображенням структури СТВ-ЄС, Етап 4; 
23-Фінляндія; 
24-Німеччина. Запуск національної СТВ, яка охоплює теплову енергетику і транспортне паливо і доповнює СТВ -ЄС, відбувся у 2021 р. 
Система почала діяти з фіксованими цінами, які будуть щорічно підвищуватись;  
25- Україна; 26 – Казахстан; 

27-Китай. СТВ, яка повністю охоплює енергетичний сектор країни, у 2021 р. стала найбільшим вуглецевим ринком у світі лише після трьох 
років підготовчих робіт; 
28 – Туреччина; 29 – Пакистан; 30 – Сахалін (Росія); 31 – Японія; 32 – Сайтама; 33 – Токіо 
34-Республіка Корея У липні 2021 р. розпочався 3-й етап торгівлі, з розширеним охопленням, збільшенням продажів з аукціону і 
залученням фінансових посередників. 
35-Китайські пілотні СТВ: Пекін, Шеньчжень, Фуцзянь, Гуандун, Хубей, Шанхай, Шеньчжень, Тяньцзінь  
36 – Таїланд; 37 - Тайвань, Китай; 38 – Філіппіни; 39 – В’єтнам; 40 – Індонезія; 41 – Чорногорія; 
42 – Швейцарія; 

43-СТВ-ЄС. Держави-члени ЄС, а також Ісландія, Ліхтенштейн, Норвегія. 
44- Нова Зеландія. Ухвалена нова правова база, якою на на період 2021-2025 рр. встановлене обмеження пропозиції викидів з 2021 р., 
вперше за час існування СТВ-НЗ; 

У 2021 році 21.5% глобального обсягу викидів ПГ були охоплені діючими інструментами вуглецевого 
ціноутворення, значно більше ніж у 2020 році (коли охоплення складало лише 15.1% глобального 
обсягу викидів). Зростання значною мірою пов’язане із запуском китайської національної СТВ (див. 
рисунок) 

 

1-% глобального обсягу викидів ПГ; 2-зміни, що відбулись у 2021 році; 3-вуглецевий податок Люксембургу (0.01 %), 4-СТВ Сполученого 

Королівства (0.36 %); 5-СТВ Німеччини (0.74 %); 6-СТВ Китаю (7.38 %); 7- Кількість діючих механізмів вуглецевого ціноутворення 

Джерело: Глобальні атмосферні дослідження (Global Atmospheric Research, EDGAR), версія 5.0, включаючи викиди в результаті 
спалювання біопалива. Починаючи з 2015 року, onward, частка глобальних викидів ПГ визначається на основі даних EDGAR про 
викиди 2015 року. 

Запуск національної СТВ Китаю, яка стала найбільшим у світі вуглецевим ринком, відбувся у лютому 
2021 року. 

Від початку охоплюючи 2 225 підприємств в галузі електроенергетики, система регулює річний обсяг 
викидів приблизно 4 000 Мт CO2. 

Регульовані підприємства повинні були подати квоти, щоб у 2021 році покрити свої викиди за 2019 і 
2020 рік. 



Зараз Державною радою розробляються тимчасові положення про штрафи для учасників 
національної СТВ які не подали достатньої кількості квот до встановленого кінцевого терміну. 

Національний вуглецевий ринок стане інструментом, який сприятиме виконанню зобов’язань Китаю 
досягти піку викидів до 2030 року та вуглецевої нейтральності до 2060 року. 

Загалом, більшість цін на викиди вуглецю все ще залишаються значно нижчими ніж 40–80 дол. 
США/тCO2e; це рівень, якого необхідно було досягти у 2020 році, щоб стримати підвищення 
температури на рівні не більше ніж 2°C, як передбачено Паризькою угодою — лише 3,76% 
глобальних викидів покривається ціною на вуглецеві викиди у зазначеному діапазоні. 

Протягом наступного десятиліття знадобляться навіть вищі ціни, щоб досягти цільового показника 
1,5°C. 

 Далі на графіку відображений рівень ціноутворення для СТВ-ЄС, порівняно з іншими основними 
СТВ, наприкінці 2021 року: 

 

1-дол..США/т; 2-СТВ-ЄС; 3-СТВ Нової Зеландії; 4-Каліфорнія; 5-Швейцарія; 6-Південна Корея; 7-СТВ Сполученого Королівства;  
8-СТВ Китаю 

Далі показані всі СТВ, введені в дію у світі до кінця 2021 року, і порівняння цін на вуглець: 



 

1-Ціни в деяких реалізованих ініціативах з вуглецевого ціноутворення; 

2- Альберта, СТВ (TIER); 3- Британська Колумбія, закон GGIRCA; 4- Пекін, пілотна СТВ; 5- Каліфорнія, система «обмеження-та-торгівлі» 
(CaT); 6- Канада, федеральна система ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS); 7- Чунцін, пілотна СТВ; 8-СТВ-ЄС; 9- Фуцзян, 
пілотна СТВ; 10- Німеччина, СТВ; 11- Гуандун, пілотна СТВ; 12- Хубей, пілотна СТВ; 13- Казахстан, СТВ; 14- Корея, СТВ; 15- Массачусетс, 
СТВ; 16- Нью-Брансвік, СТВ; 17- Нова Зеландія, СТВ; 18- Ньюфаундленд і Лабрадор, система нормативних показників (PSS); 19- Нова 
Шотландія, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 20- Квебек, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 21- Регіональна ініціатива щодо 
парникового газу (RGGI); 22- Сайтама, СТВ; 23- Саскачеван, Стандарти ефективності на основі об’ємів виробництва (OBPS); 24- Шанхай, 
пілотна СТВ; 25- Шеньчжень, пілотна СТВ; 26- Швейцарія, СТВ; 27- Тяньцзінь, пілотна СТВ; 28- Токіо, система «обмеження-та-торгівлі» 

(CaT); 29-рівень цін 1; 30- рівень цін 2; 31- дол. США/тСО2-екв.; 
32-Примітка:Номінальні ціни на 1 квітня 2021 р. Ціни за різними ініціативами вуглецевого ціноутворення не обов’язково будуть 
порівнянними, оскільки існують відмінності у кількості охоплених секторів і застосованих методів розподілу квот, застосовуються 
спеціальні винятки і різні методи компенсації. Враховуючи динамічний підхід до постійного підвищення якості даних і коливання обмінних 
курсів, ціни не завжди можуть бути порівнянними, і можуть змінюватись після отримання нової інформації з офіційних джерел. Крім того, 
дані, надані деякими ініціативами, можуть виявитись неповними, оскільки знаходяться в процесі валідації, і будуть оновлені пі сля 
підтвердження з офіційних джерел 

На наступному графіку ініціативи щодо вуглецевого ціноутворення, запроваджені у другому кварталі 
2021 року, зображені з урахуванням вуглецевого податку (позначеного синім кольором): 



 

1-Ціни в деяких реалізованих ініціативах з вуглецевого ціноутворення; 
2- Альберта, СТВ (TIER); 3- Аргентина, вуглецевий податок; 4- Британська Колумбія, закон GGIRCA; 5- Британська Колумбія, вуглецевий 
податок; 6- Пекін, пілотна СТВ; 7- Каліфорнія, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 8- Канада, федеральна система ціноутворення на 
основі об’ємів виробництва (OBPS); 9- Канада, федеральний паливний збір; 10- Чілі, вуглецевий податок; 11- Чунцін, пілотна СТВ;  
12- Колумбія, вуглецевий податок; 13- Данія, вуглецевий податок; 14-СТВ-ЄС; 15- Естонія, вуглецевий податок; 16- Фінляндія, вуглецевий 
податок; 17- Франція, вуглецевий податок; 18- Фуцзян, пілотна СТВ; 19- Німеччина, СТВ; 20- Гуандун, пілотна СТВ; 21- Хубей, пілотна СТВ; 

22- Ісландія вуглецевий податок; 23- Ірландія, вуглецевий податок; 24- Японія, вуглецевий податок; 25- Казахстан, СТВ;  
26- Корея, СТВ; 27- Латвія, вуглецевий податок; 28- Ліхтенштейн,вуглецевий податок; 29- Люксембург,вуглецевий податок;  
30- Массачусетс, СТВ; 31- Мексика, вуглецевий податок; 32- Нідерланди, вуглецевий податок; 33- Нью-Брансвік, СТВ; 34- Нью-Брансвік, 
вуглецевий податок; 35- Нова Зеландія, СТВ; 36- Ньюфаундленд і Лабрадор, система нормативних показників (PSS); 37- Ньюфаундленд і 
Лабрадор, вуглецевий податок; 38- Північно-Західні території, вуглецевий податок; 39- Норвегія, вуглецевий податок; 40- Нова 
Шотландія, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 41- Польща, вуглецевий податок; 42- Португалія, вуглецевий податок; 43- Острів 
Принца Едварда, вуглецевий податок; 44- Квебек, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 45- Регіональна ініціатива щодо парникового 

газу (RGGI); 46- Сайтама, СТВ; 47- Саскачеван, Стандарти ефективності на основі об’ємів виробництва (OBPS); 48- Шанхай, пілотна СТВ; 
49- Шеньчжень, пілотна СТВ;50- Сінгапур, вуглецевий податок; 51- Словенія, вуглецевий податок; 52- Південна Африка, вуглецевий 
податок; 53- Іспанія, вуглецевий податок; 54- Швеція, вуглецевий податок; 55- Швейцарія, СТВ; 56- Швейцарія, вуглецевий податок;  
57- Тамауліпас, вуглецевий податок; 58- Тяньцзінь, пілотна СТВ; 59- Токіо, система «обмеження-та-торгівлі» (CaT); 60- Сполучене 
Королівство, підтримка ціни на вуглець; 61- Україна, вуглецевий податок; 62- Сакатекас, вуглецевий податок; 
63-рівень ціни 1; 64- рівень ціни 2; 65- дол. США/тСО2-екв.; 
66-Примітка:Номінальні ціни на 1 квітня 2021 р. Ціни за різними ініціативами вуглецевого ціноутворення не обов’язково будуть 
порівнянними, оскільки існують відмінності у кількості охоплених секторів і застосованих методів розподілу квот, застосовуються 

спеціальні винятки і різні методи компенсації. Через динамічний підхід до якості даних, яка постійно підвищується, і коливань  обмінних 
курсів, ціни не завжди можуть бути порівнянними і можуть змінюватись після отримання нової інформації з офіційних джерел. Крім того, 
дані, надані деякими ініціативами, можуть виявитись неповними, оскільки знаходяться в процесі валідації, і вони будуть оновле ні після 
підтвердження з офіційних джерел. 



Графіки пов’язані із загальною інформацією, наведеною в наступних таблицях. 
Назва Тип Юрисдикція Регіон Охоплений 

обсяг 
ПГ,[Мт CO2e] 

Частка 
глобального 
обсягу ПГ 

Вартість 
[млрд дол. 
США] 

Альберта, СТВ (TIER) СТВ Альберта Північна Америка 153.87512 0.002840319 2.783371811 

Аргентина, вуглецевий 

податок  

Вуглецевий 

податок 

Аргентина Латинська Америка і 

Карибський басейн  

88.1248 0.00162666 0.180258345 

Британська Колумбія, 
закон GGIRCA  

СТВ Британська 
Колумбія 

Північна Америка 0 0 0 

Британська Колумбія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Британська 
Колумбія 

Північна Америка 46.3749 0.000856016 1.374762505 

Нижня Каліфорнія , 

вуглецевий податок  

Вуглецевий 

податок 

Нижня 

Каліфорнія 

Латинська Америка і 

Карибський басейн  

Немає даних Немає даних 0 

Пекін, пілотна СТВ СТВ Пекін Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

69.65343 0.001285704 0.610211026 

Каліфорнія, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ Каліфорнія Північна Америка 352.64 0.006509239 5.11326 

Канада, федеральна 

система 
ціноутворення на 
основі об’ємів 
виробництва (OBPS) 

СТВ Канада Північна Америка 73.52361 0.001357143 0 

Канада, федеральний 
паливний збір  

Вуглецевий 
податок 

Канада Північна Америка 179.72438 0.00331746 3.010831877 

Чілі, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

Чілі Латинська Америка і 

Карибський басейн  

58.10493 0.001072535 0.1655 

Китай, національна 
СТВ 

СТВ Китай Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

3996.904164 0.073777236 0 

Чунцін, пілотна СТВ СТВ Чунцін Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

21.20448 0.000391405 0.530538721 

Колумбія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Колумбія Латинська Америка і 
Карибський басейн  

44.3532 0.000818698 0.116589315 

Данія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Данія Європа і Центральна Азія 22.0087 0.00040625 0.534777077 

СТВ-ЄС СТВ ЄС, Норвегія, 
Ісландія, 
Ліхтенштейн 

Європа і Центральна Азія 1725.77348 0.031855354 33.6623297 

Естонія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

Естонія Європа і Центральна Азія 1.6059472 2.96E-05 0.00274603 

Фінляндія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Фінляндія Європа і Центральна Азія 40.29444 0.000743779 1.419629896 

Франція, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Франція Європа і Центральна Азія 171.723904 0.003169782 8.9675225 

Фуцзян, пілотна СТВ СТВ Фуцзянь Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

76.008 0.001403001 0.256190096 

Німеччина, СТВ СТВ Німеччина Європа і Центральна Азія 398.6204 0.007357973 0 

Гуандун, пілотна СТВ СТВ Гуандун (крім 

Шеньчженя) 

Східна Азія і 

Тихоокеанський регіон  

163.30875 0.00301445 1.921109004 

Хубей, пілотна СТВ СТВ Хубей Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

138.37428 0.002554195 0.913140331 

Ісландія вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Ісландія Європа і Центральна Азія 2.6158 4.83E-05 0.046959019 



Ірландія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Ірландія Європа і Центральна Азія 32.16115 0.00059365 0.579608162 

Японія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Японія Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

1008.9135 0.018623126 2.438185863 

Казахстан, СТВ СТВ Казахстан Європа і Центральна Азія 156.52129 0.002889163 0.180217114 

Корея, СТВ СТВ Республіка 
Корея 

Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

513.41955 0.009477004 17.9672244 

Латвія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Латвія Європа і Центральна Азія 0.53556 9.89E-06 0.018120264 

Ліхтенштейн, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Ліхтенштейн Європа і Центральна Азія 0.054184 1.00E-06 0.002082039 

Люксембург, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Люксембург  Європа і Центральна Азія 7.03365 0.000129831 0 

Массачусетс, СТВ СТВ Регіональна 
ініціатива щодо 
ПГ 

Північна Америка 11.8849 0.000219379 0.06968782 

Мексика, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Мексика  Латинська Америка і 
Карибський басейн  

188.191055 0.003473743 0.254477281 

Мексика, пілотна СТВ СТВ Мексика  Латинська Америка і 
Карибський басейн  

328.718 0.006067673 0 

Нідерланди, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Нідерланди Європа і Центральна Азія 25.63644 0.000473213 0 

Нью-Брансвік, СТВ СТВ Нью-Брансвік Північна Америка Немає даних Немає даних 0 

Нью-Брансвік, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Нью-Брансвік Північна Америка 5.52318 0.00010195 0.068052327 

Нова Зеландія, СТВ СТВ Нова Зеландія Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

45.25383 0.000835322 0.480839591 

Ньюфаундленд і 

Лабрадор, система 
нормативних 
показників (PSS) 

СТВ Ньюфаундленд і 

Лабрадор 

Північна Америка 4.58767 8.47E-05 0 

Ньюфаундленд і 
Лабрадор, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Ньюфаундленд і 
Лабрадор 

Північна Америка 5.01443 9.26E-05 0.064347519 

Північно-Західні 

території, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 

податок 

Північно-Західні 

території 

Північна Америка 1.33273 2.46E-05 0.018384894 

Норвегія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Норвегія Європа і Центральна Азія 49.33104 0.000910582 1.45477404 

Нова Шотландія, 
система «обмеження-
та-торгівлі» (CaT) 

СТВ Нова Шотландія Північна Америка 13.244 0.000244466 0 

Польща, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Польща Європа і Центральна Азія 16.103025 0.000297239 0.001117735 

Португалія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Португалія Європа і Центральна Азія 23.56424 0.000434963 0.520365678 

Острів Принца 
Едварда, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Острів Принца 
Едварда 

Північна Америка 0.96936 1.79E-05 0.012121315 

Квебек, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ Квебек Північна Америка 60.90162 0.001124158 0.837522 



Регіональна ініціатива 
щодо парникового 
газу (RGGI) 

СТВ Регіональна 
ініціатива щодо 
ПГ 

Північна Америка 160.263024 0.00295823 0.448362 

Сайтама, СТВ СТВ Сайтама Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

7.44 0.000137332 0.006587145 

Саскачеван, Стандарти 
ефективності на основі 
об’ємів виробництва 
(OBPS) 

СТВ Саскачеван Північна Америка 8.65238 0.000159711 0 

Шанхай, пілотна СТВ СТВ Шанхай Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

104.195 0.001923293 0.80088684 

Шеньчжень, пілотна 
СТВ 

СТВ Шеньчжень Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

24.38409 0.000450096 0.074993739 

Сінгапур, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Сінгапур Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

44.7824 0.00082662 0.134295162 

Словенія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Словенія Європа і Центральна Азія 10.645914 1.97E-04 0.080870257 

Південна Африка, 

вуглецевий податок 

Вуглецевий 

податок 

Південна 

Африка 

Африка на південь від 

Сахари 

512.248 0.009455379 0.097281635 

Іспанія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Іспанія Європа і Центральна Азія 9.22398 0.000170262 0.120296034 

Швеція, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Швеція Європа і Центральна Азія 44.1486629 0.000814922 2.295169193 

Швейцарія, СТВ СТВ Швейцарія Європа і Центральна Азія 6.0415476 0.000111518 0.116563086 

Швейцарія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Швейцарія Європа і Центральна Азія 18.1246428 0.000334555 1.214004592 

Тамауліпас, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

Тамауліпас Латинська Америка і 
Карибський басейн  

Немає даних Немає даних 0 

Тяньцзінь, пілотна СТВ СТВ Тяньцзінь Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

53.757 0.000992279 0.464520504 

Токіо, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ Токіо Східна Азія і 
Тихоокеанський регіон  

13.18 0.000243284 0.010150587 

Сполучене 
Королівство, СТВ 

СТВ Сполучене 
Королівство 

Європа і Центральна Азія 192.426201 0.003551917 0 

Сполучене 
Королівство, 
підтримка ціни на 
вуглець 

Вуглецевий 
податок 

Сполучене 
Королівство 

Європа і Центральна Азія 134.115231 0.002475579 0.85218852 

Україна, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

Україна Європа і Центральна Азія 221.58319 0.004090114 0.047692308 

Вірджинія, СТВ СТВ Вірджинія Північна Америка 0 Немає даних 0 

Сакатекас, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

Сакатекас Латинська Америка і 
Карибський басейн  

Немає даних Немає даних 0 

 



Назва ініціативи Тип 
ініціативи 

Рік Опис ініціативи 

Альберта, СТВ (TIER) СТВ  2007 Положення про технологічні інновації та скорочення викидів  (Technology Innovation and 
Emissions Reduction, TIER) – це СТВ типу «базовий рівень-та-кредитування», яка дозволяє 
використовувати контрольні показники для конкретних об’єктів і охоплює об’єкти з 

обсягом викидів не менше ніж 100 кт CO2e на рік. Ініціатива набула чинності 1 січня 2020 
року замість Положення про стимулювання вуглецевої конкурентоспроможності (Carbon 
Competitive Incentive Regulation, CCIR) яке діяло з 2018 року. Після змін, які відбулись в 
уряді у квітні 2019 року, замість CCIR було ухвалене Положення TIER, що передбачає 
запровадження з 1 січня 2020 року системи торгівлі викидами типу «базовий рівень-та-
кредитування». Відповідно до нової системи, електроенергетика повинна й надалі 
відповідати показнику «найчистіший газ», тоді як контрольні показники викидів, яких 
повинні дотримуватись інші промислові підприємства, тепер будуть складати 90% від 

попереднього рівня викидів, а не від єдиного контрольного показника для сектору, як це 
було відповідно до CCIR. Контрольні показники для конкретних підприємства будуть 
зменшуватись на 1% щороку, починаючи з 2021 року. Підприємства можуть дотриматись 
своїх контрольних показників скорочуючи викиди, купуючи кредити на обсяг викидів у 
інших об’єктів, використовуючи компенсації викидів на всій території Альберти або 
сплачуючи до фонду відповідності TIER 40 кан.дол/тCO2e (32 дол. США/тCO2e), ціну, яка 
відповідає мінімальній федеральній ціні на викиди вуглецю у 2021 році. Доходи від 
вуглецеве ціноутворення спрямовуються на інвестиції у програми та політики із 

скорочення викидів, а також на скорочення державного боргу. 

Аргентина, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2018 1 січня 2018 року уряд Аргентини запровадив вуглецевий податок (офіційна назва: 
Impuesto al dioxido de carbono) на більшість видів рідкого палива, замінивши ним 
попередні податки на паливо. Дохід від податку призначений кільком бенефіціарам, 
включаючи, серед інших, Національний житловий фонд, Траст транспортної 

інфраструктури та систему соціального забезпечення, серед інших. Ставка податку на 
мазут, мінеральне вугілля та нафтовий кокс діє з початку 2019 року на рівні 10% від повної 
ставки податку і буде щорічно збільшуватись на 10% , щоб досягти 100% у 2028 році. 100% 
цих доходів розподіляється згідно з Федеральною системою розподілу доходів. 

Австрія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

2022 Австрія запропонувала вуглецевий податок в розмірі 30 євро/тCO2 в рамках широкої 

податкової реформи (яка передбачала зниження ставок корпоративного і прибуткового 
податків). Запропонований вуглецевий податок буде стягуватись починаючи середини 
2022 року і підвищиться до 55 євро/т CO2 у 2025 році. 

Британська Колумбія, 

Закон GGIRCA 

СТВ 2016 Закон Британської Колумбії про промислову звітність та контроль за викидами ПГ  

(GGIRCA) дозволяє встановлювати ціну на викиди промислових об’єктів або секторів, що 
перевищують певний ліміт, на додаток до існуючого у провінції вуглецевого податку з 
нульовою доходністю. Це означало запровадження системи типу  «базовий рівень-та-
кредитування», яка охопить установки зрідженого природного газу, які зараз 
споруджуються, як тільки вони будуть введені в експлуатацію.  

Британська Колумбія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2008 Вуглецевий податок Британської Колумбії (офіційна назва: вуглецевий податок з нульовою 
дохідністю) запроваджений з метою заохотити людей і підприємства до інновацій і пошуку 
найбільш економічно ефективних методів скорочення викидів, щоб платити менше 
податку на вуглець. Нейтральний дохід означає, що надходження від податку на викиди 
вуглецю повертаються назад в економіку через різні знижки податку на прибуток і 
податкові кредити. 

Пекін, пілотна СТВ СТВ 2013 Пекінська пілотна СТВ - це система типу «обмеження-та-торгівля», призначена 
контролювати викиди парникових газів і координувати заходи протидії забрудненню 
повітря. Це ключовий захід для Пекіна, спрямований на скорочення викидів вуглецю.  

Бразилія, не 
визначилась 

Немає 
визначеності 

підлягає 
уточн. 

Національна політика Бразилії щодо зміни клімату, прийнята в грудні 2009 року, має на 
меті сприяти розвитку бразильського ринку скорочення викидів. В рамках своєї участі в 
Партнерстві заради ринкової готовності (PMR), уряд Бразилії розглядає впровадження 
ринкових інструментів для досягнення цілей Бразилії щодо пом’якшення наслідків зміни 
клімату та зменшення загальних витрат на пом’якшення наслідків. Бразилія оцінює різні 
інструменти вуглецеве ціноутворення, включаючи СТВ і податок на вуглець. Міністерство 
економіки розробляє варіанти структури та проводить комплексну оцінку економічного і 
регуляторного впливу для обох інструментів.  

Каліфорнія, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ 2012 Каліфорнійська програма Cap-and-Trade (CAP) - це система типу «обмеження-та-торгівля» 
яка має на меті допомогти Каліфорнії досягти мети скорочення викидів парникових газів 
до рівня 1990 року (до 2020 року) та 80% скорочення від рівня 1990 року (до 2050 року) .  



Канадська 
федеральна система 
ціноутворення на 
основі об’ємів 
виробництва (OBPS) 

СТВ 2019 Панканадський підхід до вуглецеве ціноутворення є основою Панканадської рамкової 
програми чистого зростання та зміни клімату. Цей підхід вимагає, щоб у всіх провінціях і 
територіях Канади була запроваджена система вуглецевого ціноутворення, яка б 
відповідала федеральним стандартам. Федеральна система підтримки вуглецеве 
ціноутворення вводиться в дію повністю або частково в кожній провінції або території, яка 

звертається для її запровадження, або коли запроваджена система ціноутворення не 
відповідає федеральному стандарту. Федеральна система підтримки містить два 
компоненти: компонент подібний до податку, який є регулятивним паливним збором, і 
СТВ типу «базовий рівень-та-кредитування» для промислових підприємств з інтенсивними 
викидами, яка називається Системою ціноутворення на основі об’ємів виробництва 
(Output-Based Pricing System,OBPS) і наражається на торгові ризики. Всі доходи 
федеральної системи повертаються у провінцію або на територію, де вони були отримані.   

Канада, федеральний 
паливний збір 

Вуглецевий 
податок 

2019 Панканадський підхід до вуглецеве ціноутворення є основою Панканадської рамкової 
програми чистого зростання та зміни клімату. Цей підхід вимагає, щоб у всіх провінціях і 
територіях Канади у 2019 році була запроваджена система вуглецевого ціноутворення, яка 
б відповідала федеральним стандартам. Федеральна система підтримки вуглецеве 
ціноутворення вводиться в дію повністю або частково в кожній провінції або території, яка 
звертається для її запровадження, або коли запроваджена система ціноутворення не 

відповідає федеральному стандарту. Федеральна система підтримки містить два 
компоненти: компонент подібний до податку, який є регулятивним паливним збором, і 
СТВ типу «базовий рівень-та-кредитування» для промислових підприємств з інтенсивними 
викидами, яка називається Системою ціноутворення на основі об’ємів виробництва 
(Output-Based Pricing System,OBPS) і наражається на торгові ризики. Всі доходи 
федеральної системи повертаються у провінцію або на територію, де вони були отримані.  

Каталонія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

У серпні 2017 року Каталонський закон про зміну клімату був доповнений положенням про 
вуглецевий податок, який застосовуватиметься до викидів парникових газів великими 
установками в енергетичному секторі, промисловості, сільському господарстві та секторі 
утилізації відходів, включаючи установки СТВ-ЄС Дохід від податку буде спрямований до 
Кліматичного фонду, який буде використовуватись для реалізації політик пом’якшення 
наслідків зміни клімату та адаптації. Однак майбутнє цього податку незрозуміле, оскільки 
в червні 2019 року Конституційний суд Іспанії визнав частину положень каталонського 

закону про зміну клімату неконституційними, тому для введення в дію  податку потрібна 
додаткова правова база. 

Чілі, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Запровадження податку на викиди вуглецю в Чілі та системи моніторингу, звітності та 
верифікації розроблено таким чином, щоб вони були сумісними з СТВ, що полегшило б 
можливе впровадження СТВ в майбутньому. Уряд працює над Рамковим законом про 

зміну клімату, який встановлює ціль досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року. 
Законопроєкт містить положення щодо можливої системи торгівлі викидами. Скорочення 
викидів нижче регульованих на рівні підприємства лімітів буде сертифіковано 
Міністерством навколишнього середовища Такі сертифіковані скорочення викидів потім 
можна було б продати іншим регульованим підприємствам, щоб допомогти їм досягти 
встановленого для них ліміту викидів. Крім того, щоб досягти встановлених лімітів викидів, 
регульовані підприємства можуть використовувати вуглецеві кредити, генеровані 

окремими проєктами зі скорочення викидів або поглинання вуглецю. Уряд вестиме два 
реєстри. Один спеціальний реєстр відстежуватиме проєкти та передачі кредитів, а інший 
використовуватиметься для звітування про викиди від регульованих установ. Станом на 
2021 рік проєкт закону все ще перебуває в процесі розгляду після поданння до Конгресу в 
січні 2020 року. 

Чілі,вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2017 Чілійський вуглецевий податок є частиною податку на викиди у повітря забруднюючих 
речовин (impuesto destinado a gravar las emisiones al aire de compuestos contaminantes) і 
встановлений з метою зменшити негативний вплив використання викопного палива на 
довкілля і здоров'я населення. Цей податок впроваджений в рамках ширшої податкової 
реформи, спрямованої на підвищення податків для великих компаній і зниження їх для 
фізичних осіб. Після податкової реформи, проведеної у 2020 році податок на викиди тепер 
застосовується до установок, що викидають не менше 25 000 тCO2, а також до тих, які 
щорічно викидають у повітря понад 100 тонн твердих частинок. Згідно з попереднім 

законодавством, оподаткуванню підлягали установки з тепловою потужністю понад 50 
мегават. Поправки до закону передбачають можливість використовувати компенсації для 
виконання зобов’язань щодо забезпечення відповідності, правила використання яких ще 
мають бути встановлені. Ставка податку на вуглець залишається на рівні 5 дол. США/тCO2. 



Китай, національна 
СТВ 

СТВ 2021 19 грудня 2017 року Національна комісія розвитку та реформ Китаю (NDRC) офіційно ввела 
в дію національну СТВ. У 2018 році портфель політик щодо зміни клімату (включно з 
розробкою СТВ) був переданий новоствореному Міністерству екології та навколишнього 
середовища в рамках ширшої реструктуризації уряду. 1 лютого 2021 року почала діяти 
національна СТВ, яка спочатку охопила енергетичний сектор. Оголошення про запуск 

китайської СТВ у грудні 2017 року супроводжувалося публікацією робочого плану з 
окресленням цілей і дорожньої карти розвитку. Дорожня карта розвитку СТВ складається 
з трьох етапів: розвиток інфраструктури, симуляція торгівлі, а також поглиблення та 
розширення СТВ. Етап розвитку інфраструктури включає завершення правової бази та 
систем підтримки ринку китайської національної СТВ, зокрема торгову платформу, реєстр 
і системи звітності. На останньому етапі поглиблення та розширення енергетичний сектор 
першим буде зобов'язаний дотримуватись відповідності вимогам згідно з СТВ; такі 
зобов'язання можуть бути виконані шляхом торгівлі квотами на спотовому ринку.   

Чунцін, пілотна СТВ  СТВ 2014 Пілотна ETS у Чунціні була останньою із введених в дію семи китайських пілотних СТВ, і  
мала обмежену торгівлю на своєму вуглецевому ринку. Серед китайських пілотних СТВ  
Чунцінська  є єдиною, яка охоплює не-CO2 гази. Система обмеження-та-торгівлі має на меті 
посилити управління та контроль викидів парникових газів, одночасно сприяючи низько 
вуглецевому розвитку суспільства та прискоренню трансформації економіки. 

Колумбія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

27 липня 2018 року Колумбія прийняла кліматичний закон, який містить положення про 
створення СТВ. СТВ доповнить існуючий податок на вуглець, а річне обмеження буде 
узгоджено з національними цільовими показниками Колумбії щодо скорочення викидів 
ПГ. Законом про клімат також визначається, що розподіл квот в рамках СТВ має 
відбуватися в першу чергу через аукціони, доходи від яких спрямовуються до 

Національного фонду довкілля. У законі зазначено, що уряд може визнавати сплату 
існуючого податку на викиди вуглецю як спосіб виконання емітентами своїх зобов’язань 
згідно з СТВ. З метою вивчення регіонального вуглецевого ціноутворення Колумбія брала 
участь у Тихоокеанському альянсі та ініціативі «Вуглецеве ціноутворення в Америках».  

Колумбія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

2017 Колумбійський вуглецевий податок (офіційна назва: Impuesto nacional al carbono) був 

запроваджений в рамках структурної податкової реформи і діє з 2017 року. 

Кот д’Івуар, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

Кот д’Івуар вивчає вуглецеве ціноутворення в рамках варіантів політики для досягнення 
цілей свого НВВ. З 2015 року уряд організовує консультації із зацікавленими сторонами в 
державному та приватному секторах і проводить попереднє дослідження для оцінки 
початкових варіантів розробки політики вуглецеве ціноутворення, застосовної до 

національної економіки. Станом на 2021 рік уряд все ще проводить додаткові аналізи, щоб 
детально вивчити основні елементи для розробки потенційного вуглецевого податку. 

Данія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

1992 Данський вуглецевий податок (офіційна назва: CO2-afgift) було запроваджено, щоб 
підвищити значення зміни клімату та забезпечити економічний стимул споживати менше 

енергії з високовуглецевих джерел. Податок запроваджувався поступово у складі більшого 
пакету екологічних податків, до якого входять податки на енергію та податок на сірку, а 
також субсидії на зелені інвестиції. 

СТВ-ЄС СТВ 2005 Система торгівлі викидами ЄС (СТВ-ЄС) є центральним компонентом політики ЄС щодо 
зміни клімату та найстарішою та найбільшою СТВ парникових газів, що діє у світі. Система, 

запроваджена у 2005 році та нещодавно завершила третій етап, пройшла кілька реформ, і 
з набуттям чинності переглянутої Директиви про СТВ-ЄС, четвертий етап почався в січні 
2021 року.  

Естонія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

2000 Естонський вуглецевий податок запроваджений Законом про екологічні збори 

(Keskkonnatasude seadus), метою якого є обмеження забруднення навколишнього 
середовища.  

Фінляндія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

1990 Фінляндія першою запровадила вуглецевий податок (офіційна назва: Hiilidioksidivero) у 
1990 році. Вуглецевий податок є складовою енергетичного податку (офіційна назва: 
energiaverotusta). Енергетичний податок містить змінний компонент, який залежить від 

енергоємності палива, і постійний компонент для фінансування безпеки постачання. 

Франція, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2014 Французький вуглецевий податок є частиною внутрішніх тарифів на споживання 
енергетичних продуктів (taxes interieures sur la consommation des produits energetiques). 
Податок був запроваджений, щоб врахувати вплив енергопродуктів на зміну клімату та є 

політичним заходом, що доповнює СТВ-ЄС. 

Фуцзян, пілотна СТВ СТВ 2016 Система обмеження-та-торгівлі запущена з метою підготувати компанії до запуску 
національної СТВ і сприяти зменшенню викидів та екологічному розвитку провінції. На 
відміну від інших пілотних СТВ, мандат на запуск пілотного СТВ у Фуцзяні надійшов від 

Державної ради, а не від Національної комісії розвитку та реформ. Враховуючи значущість 
лісового сектору у Фуцзяні, йдеться також про заохочення інвестицій у проєкти 
секвестрації вуглецю та їх розвиток. 



Німеччина, СТВ СТВ 2021 20 грудня 2019 року в Німеччині набув чинності Закон про торгівлю викидами від згоряння 
палива, який заснував національну СТВ для палив, що використовуються для опалення та 
на транспорті і наразі не охоплені СТВ-ЄС, шляхом встановлення ціни для постачальників і 
дистриб’юторів палива, починаючи з 1 січня 2021 року. Це частина ширшого національного 
кліматичного пакету, прийнятого для досягнення кліматичних цілей Німеччини до 2030 

року та вуглецевої нейтральності до 2050 року.  

Гуандун, пілотна СТВ СТВ 2013 Гуандунська пілотна СТВ є найбільшою серед пілотних СТВ в Китаї з точки зору охоплення 
викидів. Система обмеження та торгівлі є ключовим інструментом для провінції, 
спрямованим на те, щоб трансформувати та модернізувати свою економіку, підвищити 
добробут і обізнаність суспільства та бізнесу щодо контролю викидів парникових газів. 

Система має один із найактивніших ринків серед китайських пілотних СТВ з найбільшою 
часткою ринку спотової торгівлі, та є одним із двох китайських пілотних СТВ, відкритих для 
іноземних інвесторів. Це дозволяє торгувати на своєму вуглецевому ринку 
некорпоративним організаціям, таким як фонди та трасти. Гуандун є першим регіоном у 
Китаї, де використовується аукціон для розподілу квот. 

Гавайї, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

Політика щодо зміни клімату на Гаваях координується Комісією штату з пом’якшення 
наслідків зміни клімату та адаптації відповідно до закону 32, сесія 2017 року. Одним із 
варіантів, який розглядається, є вуглецеве ціноутворення. Законопроєкти про податок на 
викиди вуглецю були внесені в 2020 і 2021 сесіях, однак до сьогодні не прийняті. У лютому 
2021 року Державне управління енергетики, член Комісії, оприлюднило дослідження 
податку на викиди вуглецю. У звіті моделювались різні пакети політик, щоб оцінити їх 
вплив на рівень викидів, та розглядались варіанти перерозподілу доходу для 
врегулювання наслідків розподілу для ціни на вуглець.  

Хубей, пілотна СТВ СТВ 2014 Пілотна СТВ у Хубеї має найактивніший ринок серед китайських пілотних СТВ, на якому 
укладаються як спотові, так і форвардні угоди. Система обмеження та торгівлі є ключовим 
інструментом для досягнення мети провінції щодо скорочення викидів ПГ шляхом 
перетворення викидів вуглецю на ресурс і надання йому цінності шляхом встановлення 
дефіциту ресурсів через обмеження на викиди. Хубей був одним із найактивніших 

регіональних торгових ринків країни. Він також започаткував спотову і форвардну торгівлю 
квотами в Китаї. Пілотна СТВ в Хубеї відкрита для різних учасників ринку, включаючи 
охоплені системою підприємства, а також інституційних та індивідуальних (внутрішніх та 
іноземних) інвесторів. 

Ісландія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

2010 Ісландський вуглецевий податок (офіційна назва: Kolefnisgjald a kolefni af jaroefnauppruna) 

стягується у складі екологічного податку та податку ресурси. Податок запроваджено в 
рамках урядової реформи оподаткування транспортних засобів і палива з метою 
заохочення використання екологічно чистих транспортних засобів, економії енергії, 
скорочення викидів парникових газів і ширшого використання внутрішніх джерел енергії. 
Податок служить доповненням до СТВ-ЄС. 

Індонезія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Індонезія працює над створенням обов’язкової національної СТВ для енергетичного 
сектору як одного з політичних механізмів досягнення цілей свого НВВ і сприяння 
низьковуглецевому сталому розвитку. Конкретна структура системи буде визначена 
виконавчим документом після оголошення Указу Президента про вуглецеве 
ціноутворення, який зараз розробляється, і, ймовірно, буде поєднаний з вуглецевим 
податком і механізмами вуглецевих компенсацій. 

Ірландія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2010 Ірландський вуглецевий податок (три офіційні назви: вуглецевий податок на природний 
газ, мінеральне масло: вуглецевий збір і вуглецевий податок на тверде паливо ) 
спрямований на те, щоб скоротити викиди парникових газів, використовуючи доходи від 
податку для підвищення енергоефективності, підтримки сільського транспорту, 
зменшення паливної бідності та збереження або зменшення податків на заробітну плату. 
Податок служить доповненням до СТВ-ЄС. 

Ізраїль, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

У серпні 2021 року міністри захисту навколишнього середовища, фінансів, енергетики та 
економіки Ізраїлю оголосили про намір запровадити вуглецевий податок. Очікується, що 
вуглецевий податок буде застосовуватись з 2023 року в рамках існуючої системи акцизу на 
паливо та охоплюватиме вугілля, скраплений газ, мазут, кокс і природний газ) . Хоча 
податок націлений на спалювання викопного палива, є можливість потенційно розширити 

його охоплення на інші джерела викидів, зокрема сміттєзвалища. Вуглецевий податок 
повинен стати наріжним каменем для досягнення Ізраїлем цільових показників 
скорочення викидів парникових газів. Міністерства продовжують розробляти політику та 
план реалізації. 

Халіско, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

підлягає 

уточн. 

У червні 2020 року мексиканський штат Халіско оголосив про план впровадження 

вуглецевого податку до 2021 року. Ставка та тип викопного палива, який буде обкладатись 
податком, ще не визначені. Доходи будуть використані для адаптації до зміни клімату, 
пом’якшення наслідків зміни клімату та сприяння економічній і промисловій стійкості.  



Японія, механізм 
вуглецевого 
ціноутворення  

СТВ підлягає 
уточн. 

Запровадження СТВ розглядається в Японії з 2008 року. У березні 2017 року Глобальний 
екологічний комітет Центральної екологічної ради, консультативний комітет при 
Міністерстві навколишнього середовища Японії, сформулював «Довгострокове 
низьковуглецеве бачення» для країни. У документі йдеться про вуглецеве ціноутворення 
як необхідний захід для декарбонізації суспільства. На основі цієї дискусії в березні 2018 

року експертний комітет з вуглецевого ціноутворення оприлюднив дослідження, як 
вуглецеве ціноутворення може сприяти досягненню довгострокового суттєвого 
скорочення викидів в Японії, а також вирішити економічні та соціальні проблеми. У червні 
2018 року була створена дорадча рада, «Підкомітет з використання вуглецевого 
ціноутворення, Глобальний екологічний підкомітет, Центральна екологічна рада», щоб 
розглянути, як вуглецеве ціноутворення може заохотити Японію здійснити перехід до 
декарбонізації суспільства та досягти економічного зростання. 

Японія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2012 Японський вуглецевий податок (офіційна назва: Податок для пом’якшення наслідків зміни 
клімату) запроваджений з метою покласти загальноекономічний і справедливий тягар 
оподаткування на використання всіх видів викопного палива на основі вмісту CO 2, щоб 
створити низьковуглецеве суспільство та посилити заходи із пом’якшення наслідків зміни 
клімату. 

Казахстан, СТВ СТВ 2013 Пілотний етап казахстанської схеми торгівлі квотами на викиди запроваджений у 2013 
році. Це була система обмеження-та-торгівлі, яка охоплює викиди CO2 з великих джерел. 
Повне дотримання правил і торгівля в казахстанській СТВ почалося в 2014 році, але у 2016-
2017 роках систему було тимчасово призупинено для вирішення операційних проблем і 
реформування правил розподілу. 1 січня 2018 року функціонування казахстанської СТВ 
було відновлено після внесення законодавчих змін для вдосконалення положення про 

сумарний обсяг викидів ПГ, функціонування СТВ, системи моніторингу, звітності та 
верифікації та створення основи для запровадження системи контрольних показників .  

Корея, СТВ СТВ 2015 У 2015 році Республіка Корея ввела в дію свою національну СТВ, яка стала першою 
національною системою обмеження-та-торгівлі у Східній Азії. Корейська СТВ відіграє 
важливу роль у досягненні мети НВВ Кореї до 2030 року щодо скорочення викидів 

парникових газів на 37% порівняно з обсягом викидів в ході звичайної підприємницької 
діяльності. Функціонування СТВ спрямоване на економічно ефективне скорочення викидів 
парникових газів, перетворення корейської промисловості на низьковуглецеву 
високоефективну галузь та створення нового зростання через зелені технології.  

Латвія, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

2004 Латвійський вуглецевий податок (офіційна назва: Nodokli par oglek?a dioksida) 

встановлений Законом про податок на природні ресурси (Dabas resursu nodokla likums), 
метою якого є обмеження забруднення навколишнього середовища, зокрема 
забруднення води та повітря.  

Ліхтенштейн, 

вуглецевий податок 

Вуглецевий 

податок 

2008 Вуглецевий податок був запроваджений в результаті двосторонньої угоди, яка вимагає від 

Ліхтенштейну транспонувати у національне законодавство країни федеральне 
законодавство Швейцарії щодо екологічних зборів.  

Люксембург, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2021 1 січня 2021 року Люксембург почав запровадження вуглецевого податку на рівні 31,56 
євро (37,07 дол. США)/тCO2e для бензину, 34,16 євро (40,12 дол. США)/тCO2e для 
дизельного палива та 20 євро (23,49 дол. США)/тCO2e для інших енергоносіїв, крім 

електроенергії. Відповідно до Національного інтегрованого енергетичного та 
кліматичного плану на 2021-2030 рр. ставку податку планується збільшити до 25 євро 
(29,37 дол. США)/тCO2e у 2022 році та 30 євро (35,24 дол. США)/тCO2e у 2023 році, щоб 
утримувати Люксембург на шляху досягнення своїх кліматичних цілей. Люксембурзька 
політика щодо вуглецевого податку доповнює СТВ-ЄС, яка не охоплює викиди від 
транспорту, будівель і судноплавства. Уряд очікує, що доходи від податку у 2021 році 
перевищить 140 млн євро (164,44 дол. США), а у у 2022 році - 180 млн євро (211,43 дол. 
США). Очікувані доходи можуть бути розподілені між заходами, спрямованими на 

боротьбу зі зміною клімату та соціальними заходами, зокрема податковим кредитом.  

Малайзія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Малайзія розглядає можливість використання таких інструментів вуглецевого 
ціноутворення, як національна СТВ і вуглецевий податок, які сприятимуть досягненню  НВВ 
країни, а також довгострокових цілей декарбонізації. У жовтні 2021 року Рада кліматичних 
дій Малайзії обговорить охоплення національної СТВ і дорожню карту її підготовки. 

Малайзія також розглядає можливість розробки рекомендацій для добровільного 
вуглецевого ринку. 

Манітоба, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Система ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS) провінції Манітоба – це СТВ 
типу «базовий рівень-та-кредитування», яка охоплює промислові підприємства з річним 
обсягом викидів не менше 50 000 т CO2e, що складає близько 6% викидів ПГ у провінції. 

Система ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS) передбачає можливість 
згоди на застосування для невеликих підприємств. Підприємства, які перевищують 
встановлений ліміт, можуть виконати свої зобов’язання, придбавши кредити на обсяг 
викидів у інших суб'єктів, використовуючи компенсації в межах провінції Манітоба або 
сплачуючи Зелений збір. 



Манітоба, вуглецевий 
податок  

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

Система ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS) провінції Манітоба – це СТВ 
типу «базовий рівень-та-кредитування», яка охоплює промислові підприємства з річним 
обсягом викидів не менше 50 000 тCO2e, що складає близько 6% викидів ПГ у провінції. 
Система ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS) передбачає можливість 
згоди на застосування для невеликих підприємств. Підприємства, які перевищують 

встановлений ліміт, можуть виконати свої зобов’язання, придбавши кредити на обсяг 
викидів у інших суб'єктів, використовуючи компенсації в межах провінції Манітоба або 
сплачуючи Зелений збір. 

Массачусетс, СТВ СТВ 2018 СТВ штату Массачусетс (Массачусетська система обмежень на викиди від генераторів 
електроенергії) почала діяти в 2018 році та охоплює енергетичний сектор штату. Вона 

доповнює Регіональну ініціативу щодо парникового газу (RGGI), щоб гарантувати 
досягнення штатом обов’язкових цільових показників пом’якшення наслідків зміни 
клімату. СТВ повинна гарантувати, що охоплені електростанції сприятимуть скороченню 
викидів парникових газів на 25% порівняно з 1990 роком до 2020 року та на 80% до 2050 
року. СТВ штату Массачусетс діє паралельно з Регіональною ініціативою щодо ПГ, але не 
взаємодіє з нею. Виручені на аукціонах кошти використовуються для фінансування 
пом’якшення наслідків зміни клімату, чистої енергії та електрифікації транспортних 
засобів, а також програм адаптації або проєктів за участю громад, на які негативно впливає 

забруднення повітря. 

Мексика, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2014 Мексиканський вуглецевий податок - це акцизний податок у складі спеціального податку 
на виробництво та послуги (Ley del impuesto especial sobre produccion y servicios). 
Оподатковується не увесь вміст вуглецю в паливі, а додатковий обсяг викидів CO 2 
порівняно з природним газом. 

Мексика,  
пілотна СТВ 

СТВ 2020 1 січня 2020 року у Мексиці почав функціонувати пілотний проєкт СТВ в рамках 
двоетапного процесу поступового створення повноцінного СТВ для сприяння економічно 
ефективному скороченню викидів без шкоди для міжнародної конкурентоспроможності 
охоплених секторів. Пілотна СТВ охоплює енергетичний, нафтогазовий та промисловий 
сектори, на які припадає приблизно 40% викидів ПГ в країні. Пілотна СТВ охоплює 

підприємства з річними викидами з джерел щонайменше 100 ктCO2 протягом 2016-2018 
років або в будь-який рік після запуску пілотної СТВ.  

Чорногорія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

У грудні 2019 року Чорногорія прийняла Закон про захист від негативних наслідків зміни 
клімату. Цей закон запроваджує нормативну базу для обмеження викидів парникових 
газів від енергетичного та промислового секторів і наближає Чорногорію до вступу до 

Європейського Союзу. 

Нідерланди, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2021 Закон Нідерландів про вуглецевий податок в промисловості (Wet CO?-heffing industrie) 
набрав чинності 1 січня 2021 року зі ставкою 30 євро (35,24 дол.  США)/т CO2e (включно з 
ціною СТВ). Це одна із двох ініціатив, пов’язаних із встановленням ціни на викиди вуглецю 

на національному рівні, запропонованих відповідно до Національної кліматичної угоди, 
представленої урядом Нідерландів у червні 2019 року. Політика покликана забезпечити  
скорочення промислових викидів ПГ на 14,3 Мт CO2e у 2030 році. Ця ініціатива охоплює 
промислові установки, що підпадають під дію СТВ-ЄС, а також сміттєспалювальні заводи і 
установки, що викидають велику кількість закису азоту і не охоплені СТВ-ЄС. Ініціатива 
застосовується до 235 компаній із 284 установками. Вуглецевий податок стягується 
додатково до зобов’язань, передбачених СТВ-ЄС. Промислові установки обкладаються 
вуглецевим податком, якщо їх викиди перевищують базовий рівень, встановлений на 

основі контрольних показників СТВ-ЄС і національного коефіцієнта зниження, необхідного 
для досягнення цільового показника викидів. Викиди, нижчі за базовий рівень, звільнені 
від оподаткування і отримують право зменшити оподатковуваний обсяг викидів 
(dispensation rights). Установки можуть обмінюватись зазначеними правами, отриманими 
протягом попереднього календарного року. Охоплені установки можуть також 
використати надлишок прав на зменшення оподатковуваного обсягу викидів,  щоб 
компенсувати їх нестачу в минулому і отримати відшкодування сплаченого раніше податку 
(до п’яти років потому).  

Нью-Брансвік, СТВ СТВ 2021 Провінція Нью-Брансвік подала федеральному уряду пропозицію щодо створення власної 
Системи ціноутворення на основі об’ємів виробництва (OBPS) для великих промислових 
емітентів, як альтернативу федеральній Системі ціноутворення OBPS, яка яка була 
схвалена федеральним урядом 21 вересня 2020 року. Провінція перейшла на власну 
систему вуглецевого ціноутворення у промисловості з 1 січня 2021 року. 

Нью-Брансвік, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2020 Провінція Нью-Брансвік запровадила вуглецевий податок з 1 квітня 2020 року, щоб 
замінити ним федеральний паливний збір, встановлений для провінції. Ставка 
оподаткування у 2020 році становила 30 канадських доларів за тонну CO2-е (24 дол. США 
за тонну CO2-е), і відповідала мінімальній федеральній ціні на вуглець.  



Нова Зеландія, СТВ СТВ 2008 Новозеландська система торгівлі викидами є принциповою політичною реакцією Нової 
Зеландії на зміну клімату. Система відразу розроблялась для охоплення всієї економіки і 
має найширше галузеве охоплення з усіх СТВ, включаючи лісове господарство, відходи та 
рідке викопне паливо, а також енергетику і промисловість. СТВ Нової Зеландії спочатку 
була задумана як система із гніздовою структурою в рамках Кіотського протоколу, 

повністю пов’язана з міжнародними вуглецевими ринками. Однак, починаючи з 2015 
року, СТВ Нової Зеландії стала внутрішньою системою. У червні 2020 року був ухвалений 
Закон про внесення змін до Закону про реагування на зміну клімату (реформа торгівлі  
викидами), яким запроваджена низка реформ у СТВ Нової Зеландії, зокрема обмеження 
пропозиції одиниць [викидів] і створення механізму аукціону. Обмеження узгоджується з 
цільовими показниками для досягнення Новою Зеландією нульового балансу до 2050 року 
та 5-річним бюджетом викидів, встановленим відповідно до Закону про внесення змін до 
Закону про реагування на зміну клімату (нульовий рівень викидів вуглецю) 2019 року. Як 

зазначено НВВ Нової Зеландії, відновлення зв’язку з високоінтегрованими міжнародними 
вуглецевими ринками стануть частиною стратегії Нової Зеландії щодо досягнення своїх 
цілей до 2030 року. 

Ньюфаундленд і 
Лабрадор, 

Система нормативних 
показників (PSS),  

СТВ 2019 23 жовтня 2018 року Ньюфаундленд і Лабрадор оголосили про «розроблений у 
Ньюфаундленді і Лабрадорі» підхід до вуглецевого ціноутворення. Підхід спрямований на 

мінімізацію впливу ціноутворення на викиди вуглецю на жителів і підтримку економічної 
конкурентоспроможності провінції, з одночасним зменшенням викидів ПГ і 
продовженням зусилля з виробництва відновлюваної енергії. Система ціноутворення на 
викиди вуглецю в провінції включає вуглецевий податок і СТВ типу «базовий рівень-та-
кредитування». Система нормативних показників (Performance Standards System, PSS) 
Ньюфаундленда і Лабрадора введена в дію 1 січня 2019 року. СТВ типу «базовий рівень-
та-кредитування», яка застосовується до великих промислових об’єктів і виробництва 
електроенергії.  

Ньюфаундленд і 
Лабрадор, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2019 Вуглецевим податком обкладається паливо, яке в основному використовується на 
транспорті, для опалення будівель і у виробництві електроенергії, ставка наразі становить 
30 канадських доларів/тCO2e (24 дол. США/тCO2e). 

Північно-Західні 
території, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2019 Вуглецевий податок Північно-Західних територій, набув чинності з 1 вересня 2019 року. 
Вуглецевий податок охоплює всі види викопного палива в рамках підходу «Зроблено на 
півночі», спрямованого на стимулювання інвестицій в ініціативи та програми ширшого 
використання відновлюваних та екологічно чистіших видів палива, водночас мінімізуючи 
вплив податку на вартість життя та ведення бізнесу. 

Норвегія, 
 вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

1991 Норвезький вуглецевий податок (офіційна назва: CO2 avgift) має на меті досягнення 
економічно прийнятних викидів ПГ. Вуглецевий податок розділений на акцизний податок 
на мінеральні продукти та податок за окремим законом про видобуток нафти на 
континентальному шельфі. 

Нова Шотландія, 
система «обмеження-
та-торгівлі» (CaT) 

СТВ 2019 Програма обмеження та торгівлі в Новій Шотландії почала діяти у 2019 році, а  перші 
аукціони відбулись у 2020 році. Програма спрямована на скорочення викидів ПГ у провінції 
та підтримання низьких цін на вуглецеві викиди для всіх жителів Нової Шотландії, 
одночасно відповідаючи федеральним вимогам. щодо вуглецевого ціноутворення. 
Загальна ціль провінції щодо скорочення викидів до 2030 року полягає у скороченні 
викидів на 53% порівняно з рівнями 2005 року з тим, щоб досягти нульового балансу 
викидів до 2050 року. Період забезпечення відповідності вимогам СТВ – 2019-2022рр. 

Доходи СТВ будуть перераховані до багатоцільового Зеленого фонду, який, зокрема, 
здійснює фінансування заходів зі скорочення викидів, дослідження та розробку 
інноваційних технологій, спрямованих на боротьбу з викидами парникових газів, а також 
діяльність з адаптації до зміни клімату.  

Онтаріо, СТВ СТВ 2022 Провінція Онтаріо розробила альтернативну федеральній системі СТВ типу «базовий 

рівень-та-кредитування» для великих промислових об’єктів під назвою «Програма 
нормативних показників» (EPS) після того, як федеральний уряд встановив, що 
провінційний план вуглецевого ціноутворення не відповідає федеральним контрольним 
показникам. Програма EPS демонструє схожість з федеральною Системою ціноутворення 
на основі об’ємів виробництва (OBPS). 

Орегон, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Протягом останніх років Орегон намагався прийняти різні законопроєкти про 
встановлення ціни на викиди вуглецю, і зараз розглядає програму обмеження-та-торгівлі 
за розпорядженням губернатора штату. 

Пакистан, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Пакистан розглядає ринкові інструменти вуглецевого ціноутворення, включаючи схему 
торгівлі викидами. У грудні 2019 року в Пакистані почав роботу Національний комітет із 
заснування вуглецевих ринків, якому доручено оцінити роль і сферу охоплення вуглецевих 
ринків у забезпеченні виконання зобов'язань, внесених НВВ Пакистану і визначити 
можливості та проблеми підвищення якості даних про викиди. Станом на 2021 рік 
розробляються положення щодо внутрішніх інструментів вуглецевого ціноутворення 

відповідно до статті 6, і триває робота над підготовкою положення про МЗВ для СТВ. 



Пенсільванія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

3 жовтня 2019 року уряд підписав розпорядження про розробку пропозиції щодо СТВ, яка 
охоплює електроенергетику, з наміром приєднатись або встановити зв’язок з 
Регіональною ініціативою щодо ПГ (RGGI). 30 січня 2020 року Департамент охорони 
навколишнього середовища Пенсільванії оприлюднив перший проєкт пропозиції СТВ. 
Проєкт пропозиції значною мірою узгоджується з характеристиками структури системи, 

відображеними в Типовому положенні Регіональної ініціативи щодо ПГ, включно із 
створенням резерву обмеження викидів і резерву обмеження витрат, а також 
щоквартальними аукціонами з розподілу квот. 

Польща, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

1990 Податок на викиди вуглецю в Польщі запроваджений Законом про захист навколишнього 
середовища (Prawo ochrony srodowiska), який передбачає оподаткування різних 

забруднень навколишнього середовища, зокрема, викидів CO2, пилу, стічних вод та 
відходів.. 

Португалія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2015 Португальський вуглецевий податок - це акцизний податок у складі спеціальних податків 
на споживання (Codigo dos Impostos Especiais de Consumo). Цей податок було 
запроваджено як частину ширшого пакету екологічних податкових реформ як доповнення 

до СТВ ЄС. 

Острів Принца 
Едварда, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2019 Вуглецевий податок на Острові Принца Едварда діє з 1 квітня 2019 року.  

Квебек, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ 2013 Система обмеження-та-торгівлі провінції Квебек спрямована на скорочення викидів 
парникових газів у секторах з найбільшим обсягом викидів, сприяючи підвищенню 
енергоефективності, а також використанню енергії з відновлюваних джерел. Система 
обмеження та торгівлі має на меті стимулювати інновації шляхом сприяння появі нових 
низьковуглецевих чинників економічного розвитку.  

Регіональна 
ініціатива щодо 
парникового газу 
(RGGI) 

СТВ 2009 Регіональна ініціатива щодо парникового газу (Regional Greenhouse Gas Initiative, RGGI) -це 
система обмеження-та-торгівлі, яка охоплює викиди CO2 від електростанцій у північно-
східних і середньоатлантичних штатах США. Це перша обов’язкова СТВ у Сполучених 
Штатах, яка була започаткована спільними зусиллями десяти штатів: Коннектикут, 
Делавер, Мен, Меріленд, Массачусетс, Нью-Гемпшир, Нью-Джерсі, Нью-Йорк, Род-

Айленд, Вермонт і Вірджинія з метою скорочення викидів ПГ. Кожен з учасників 
оприлюднив власні правила щодо викидів CO2 в енергетичному секторі. Штат Нью-Джерсі 
повторно приєднався до RGGI у січні 2020 року після виходу з програми в грудні 2011 року, 
а Вірджинія приєдналась до RGGI у січні 2021 року. 

Сайтама, СТВ СТВ 2011 СТВ префектури Сайтама - це система типу «базовий рівень-та-кредитування», яка 

встановлює обов’язкові цільові показники скорочення викидів для великих будівель і 
заводів. Вона була створена у квітні 2011 року згідно з Указом про сприяння стратегії 
глобального потепління префектури Сайтама і з'єднана з Токійською системою 
«обмеження-та-торгівлі».  

Саскачеван, 

Стандарти 
ефективності на 
основі об’ємів 
виробництва (OBPS) 

СТВ 2019 Саскачеван запровадив систему Стандартів ефективності на основі об’ємів виробництва 

(OBPS) для сектору великих промислових емітентів тобто, СТВ типу «базовий рівень-та-
кредитування» на основі інтенсивності викидів у рамках програми Prairie Resilience 
провінції, щоб зробити Саскачеван більш стійким до кліматичних, економічних і 
політичних наслідків зміни клімату. Система OBPS провінції Саскачеван введена в дію 1 
січня 2019 р. Вона охоплює великі промислові об’єкти в провінції, які викидають понад 25 
тис. тонн CO2e, і - за добровільною згодою - об’єкти з викидами від 10 до 25 тис. тонн CO2e.  

Сенегал, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

Сенегал вивчає вуглецеве ціноутворення у складі варіантів політики для досягнення цілей 
свого НВВ. У 2018 році було проведено дослідження можливості запровадження 
вуглецевого ціноутворення на рівні країни Уряд організував консультації із зацікавленими 
сторонами в державному та приватному секторах для оцінки початкових варіантів 
розробки політики ціноутворення на викиди вуглецю, застосовної до національної 
економіки. Прийняте рішення про необхідність додаткового аналізу і детального вивчення 
основних елементів для розробки потенційного вуглецевого податку. 

Сербія, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

18 березня 2021 року Сербія прийняла Закон про зміну клімату, який містить положення 
щодо моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) та системи інвентаризації викидів ПГ. 
Закон був прийнятий в рамках зусиль Сербії узгодити свої екологічні норми із 
кліматичними та енергетичними цілями ЄС до 2030 року. Сербія почне моніторинг своїх 
викидів у 2021 році.  

Шанхай, пілотна СТВ СТВ 2013 Шанхайська пілотна СТВ - це система обмеження-та-торгівлі має на меті сприяти 
виконанню обов'язків щодо контролю за викидами вуглецю та підтримувати досягнення 
цілей скорочення викидів у Шанхаї. Шанхайський вуглецевий ринок є найактивнішим 
серед китайських пілотних СТВ з точки зору торгівлі компенсаційними кредитами. На 

ньому також вперше в Китаї запроваджена спотова і форвардна торгівля квотами. 



Шеньян, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Шеньян розробляє правила вуглецевого ринку для близько 500 учасників. Охоплення ще 
невідоме, але воно буде націлено на сектори, не охоплені національною СТВ. Цільові 
показники викидів будуть встановлені відповідно до цільових показників вуглецю, 
встановлених урядом Китаю для провінції Ляонін (столицею якої є Шеньян). Регульовані 
підприємства можуть використовувати китайські сертифіковані скорочення викидів для 

виконання своїх зобов’язань, хоча загальний ліміт не було встановлено. Також 
розробляються рекомендації для локальних компенсаційних проєктів. Очікується, що 
система буде введена в дію в 2022 році. 

Шеньчжень, пілотна 
СТВ 

СТВ 2013 Пілотна СТВ у Шеньчжені – це перша китайська пілотна СТВ типу «обмеження-та-торгівлі», 
яка діє у місті Шеньчжень з червня 2013 р. Це єдина китайська пілотна СТВ на 

субпровінційному рівні. Шеньчженьська пілотна СТВ розглядається як ініціатива, 
спрямована на стабільне економічне зростання та всебічний сталий розвиток. Унікальною 
особливістю цієї пілотної СТВ є її правова база: хоча більшість пілотних проєктів 
регулюються розпорядженнями виконавчого органу на субнаціональному рівні, 
Шеньчженьська пілотна СТВ діє на підставі спеціального закону про СТВ ухваленого 
муніципальним законодавчим органом, Народним Конгресом Шеньчженю. 
Шеньчженьська СТВ є одним із найактивніших регіональних ринків у Китаї, незважаючи на 
відносно невеликий розмір порівняно з іншими пілотними СТВ. 

Сінгапур, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2019 Уряд Сінгапуру почав запроваджувати вуглецевий податок з 1 січня 2019 року. Вуглецевим 
податком обкладаються всі без винятку суб’єкти з річним обсягом викидів ПГ не менше 25 
ктCO2e. Ставка вуглецевого податку протягом перших п’яти років становитиме 5 
сінгапурських доларів/тCO2e (3.7 дол. США/тCO2e). Уряд перегляне податкову ставку до 
2023 року та має намір збільшити її до 10-15 сінгапурських доларів/т CO2e (7-11 дол. США/т 

CO2e) до 2030 року. 30 жовтня 2019року в Сінгапурі запрацювала біржа AirCarbon Exchange, 
на якій з використанням системи блокчейну була розміщена перша пропозиція кредитів  
для підприємств транспортного сектору, які прагнуть дотримуватись стандартів 
оподаткування вуглецю. Доходи від вуглецевого податку спрямовані на підтримку 
ініціатив щодо протидії зміні клімату. На початковому етапі впровадження вуглецевого 
податку компаніям не дозволяється використовувати міжнародні кредити для компенсації 
своїх податкових зобов’язань, але Сінгапур залишається відкритим для з’єднання системи 
оподаткування викидів вуглецю з іншими юрисдикціями, які мають високий рівень 

екологічної цілісності.  

Словенія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

1996 Словенський вуглецевий податок (офіційна назва: Okoljska dajatev za onesnazevanje zraka z 
emisijo CO2 za zgorevanje goriva) запроваджений у складі низки екологічних податків, 
спрямованих на обмеження забруднення навколишнього середовища.   

Південна Африка, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2019 Вуглецевий податок у Південній Африці набув чинності 1 червня 2019 року. Вуглецевий 
податок запроваджений з метою зобов’язати забруднювачів інтерналізувати зовнішні 
витрати, пов’язані з викидами вуглецю, і сприяти усуненню шкоди, спричиненої таким 
забрудненням.  

Іспанія, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2014 Іспанський вуглецевий податок (Impuesto sobre los Gases Fluorados de Efecto Invernadero) 
спрямований на обмеження викидів фторовмісних парникових газів (F-газів). 

Швеція, вуглецевий 

податок 

Вуглецевий 

податок 

1991 Шведський вуглецевий податок (офіційна назва: Koldioxidskatt) є складовою 

енергетичного податку (офіційна назва: skatt pa energi). Податок на вуглецьмістке паливо 
паливо спрямований на активне зменшення залежності від викопного палива. 

Швейцарія,СТВ СТВ 2008 Швейцарська система торгівлі викидами - це обов’язкова система обмеження-та-торгівлі. 
СТВ розпочала роботу в 2008 році з п’ятирічного етапу, протягом якого добровільне 
приєднання компаній до СТВ було альтернативою оподаткуванню швейцарським 
вуглецевим податком (паливного збору з викопного палива). З 2013 року участь в СТВ стала 
обов’язковою для великих енергомістких виробництв, а середні підприємства можуть 
приєднатись до СТВ добровільно. Учасники СТВ звільняються від сплати збору на CO2. 

Швейцарія, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2008 Швейцарський вуглецевий податок (офіційна назва: податок на CO2) є центральним 
інструментом швейцарської кліматичної політики відповідно до Закону про CO2, 
спрямованим на обмеження глобального річного підвищення температури до менше ніж  
2 град. Цельсія. Податок запроваджений як політичний захід, додатково до швейцарської 

СТВ. 

Програма реалізації 
Ініціативи у сфері 
транспорту і 
кліматичної 

ініціативи (TCI-P), СТВ  

СТВ підлягає 
уточн. 

Програма реалізації Ініціативи у сфері транспорту і кліматичної ініціативи (TCI-P) це 
співпраця північно-східних і середньоатлантичних штатів США з метою розробки ініціативи 
з вуглецевого ціноутворення для транспортного сектору. Учасниками програми є, зокрема, 
штати Коннектикут, Массачусетс, Род-Айленд і Вашингтон. 



Тайвань, не 
визначився 

СТВ підлягає 
уточн. 

15 червня 2015року Тайвань, Республіка Китай, Taiwan, China прийняв Закон про 
скорочення викидів парникових газів і управління ними. Законом визначена ціль до 2050 
року скоротити викиди на 50% порівняно з 2005 роком. У лютому 2017 року були 
опубліковані плани досягнення поставленої цілі шляхом впровадження СТВ, серед інших 
політичних заходів. Управління з охорони навколишнього середовища Тайваню (TEPA) 

проводило дослідження варіантів структури та графіку розробки СТВ. Нова СТВ буде 
спираьтись на обов’язкові вимоги до звітності про викиди для суб’єктів господарювання з 
річним обсягом викидів понад 25 000 т CO2-e в окремих секторах, які діють з 2013 року. У 
березні 2018 року уряд опублікував свій План дій зі скорочення викидів ПГ. У плані 
пропонується запровадити систему обмеження-та-торгівлі, розрахувати базовий рівень 
викидів та встановити правила, хоча й без точного графіка . На цій основі центральні 
галузеві органи, у шести основних секторах розробили Програми дій щодо контролю за 
викидами парникових газів, щоб докладно визначити обов’язки кожного сектора щодо 

скорочення викидів. Крім того, було сформульовано низку допоміжних нормативних актів 
для підготовки до запуску системи обмеження-та-торгівлі, зокрема Положення 2018 року, 
що регулюють управління програмою компенсації викидів парникових газів, яка дає 
можливість компаніям отримати компенсаційні кредити. Графік запуску СТВ 
незрозумілий. Закон зараз переглядається TEPA. Вуглецевий збір, вуглецевий податок, і 
СТВ розглядаються. Графік запуску ETS незрозумілий. TEPA знаходиться в процесі 
перегляду закону. Плата за викиди вуглекислого газу, податок на викиди вуглецю та ETS 
перебувають на розгляді. Очікуються дискусії регулятивних органів щодо того, чи буде 

спочатку запроваджено вуглецевий збір, а також, перевести його на СТВ в майбутньому чи 
використовувати як додатковий механізм. 

Тамауліпас, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2021 У липні 2020 року мексиканський штат Тамауліпас прийняв законодавство, яким 
запровадив вуглецевий податок з 2021 року. Ставка податку буде встановлена у 
трикратному розмірі щоденної «одиниці вимірювання та оновлення», економічного 

орієнтиру для визначення оподаткування та інших платежів, встановлених 
законодавством. Це приблизно 250 мексиканських песо на тонну CO2-e. Вуглецевим 
податком будуть обкладатись стаціонарні джерела та об’єкти, які щомісяця викидають 
понад 25т CO2e парникових газів. Доходи будуть спрямовані на програми та заходи із 
пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації.  

Таїланд, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Тайський уряд оцінює різні варіанти ініціативи з вуглецевого ціноутворення. У рамках 
цього процесу Таїланд розпочав двоетапне введення в дію добровільної СТВ. На першому 
етапі (2015-2017 рр.) – відбувалось тестування системи МЗВ. На другому етапі (2018-
2020рр.) проводиться симуляція СТВ, що охоплюватиме різні промислові сектори, з метою 
тестування систем реєстру та розподілу. 

Тяньцзінь, пілотна 
СТВ 

СТВ 2013 Пілотна СТВ в Тяньцзіні є ключовим інструментом для зниження витрат на досягнення 
цілей зеленого низьковуглецевого розвитку муніципалітету Тяньцзіня та підвищення 
обізнаності щодо контролю викидів ПГ. Система обмеження-та-торгівлі також спрямована 
також на сприяння економічному розвитку і оптимізації та модернізації промисловаості. 
Тяньцзінь проводив аукціони після інституційної передачі відповідальності СТВ у 2019 році 
(див. Останні події щодо передачі).  

Токіо, система 
«обмеження-та-
торгівлі» (CaT) 

СТВ 2010 Токійська Програма обмеження-та-торгівлі це система типу «базовий рівень-та-
кредитування». Запущена у квітні 2010 року, Токійська система є першим в Японії 
обов’язковим вуглецевим ринком; система з’єднана з СТВ префектури Сайтама. Токійська 
система «обмеження-та-торгівлі» запровадила обов’язкові цільові показники скорочення 
викидів для великих емітентів. 

Туреччина, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Туреччина прийняла законодавство про моніторинг, звітність і верифікацію (МЗВ) у 
2012 році і запровадила моніторинг викидів ПГ від великих установок з 2015 року. Законом 
встановлена система МЗВ викидів CO2 на рівні установок для приблизно 800 підприємств 
в енергетичному секторі та низці промислових секторів. Туреччина співпрацювала з 
Партнерством заради ринкової готовності, проводячи пілотні дослідження, щоб поширити 
регулювання МЗВ на енергетику, виробництво цементу та нафтопереробний сектор. 

Проведено низку семінарів та аналітичних досліджень для вивчення відповідних ринкових 
механізмів, включаючи СТВ.  



Сполучене 
Королівство, СТВ 

СТВ 2021 СТВ у Сполученому Королівстві почала діяти 1 січня 2021 року після того, як 31 грудня 2020 
року припинилось охоплення установок країни Європейською системою торгівлі 
викидами. Характеристики структури СТВ Сполученого Королівства дуже подібні до СТВ-
ЄС, Етап 4. Проте СТВ Сполученого Королівства жорсткіше обмежує викиди (на 5% нижче 
умовної частки країни в обмеженні, встановленому СТВ-ЄС), що відповідає щорічному 

скороченню викидів на 4.2Мт. Сполучене Королівство планує переглянути обмеження не 
пізніше 2024 року, щоб узгодити його з траєкторією досягнення вуглецевої нейтральності. 
Структура СТВ передбачає Механізм стримування витрат (Cost Containment Mechanism, 
CCM) і перехідну Резервовану аукціонну ціну (Auction Reserve Price, ARP), призначену для 
пом’якшення екстремальних коливань цін. CCM вводиться в дію у встановлений час при 
досягненні тригерної ціни на квоту. Протягом перших двох років вони встановлені на 
нижчому рівні ніж у СТВ-ЄС. ARP, яка встановлена на рівні 22 фунти стерлінгів (30 дол. 
США)/тCO2e), забезпечує мінімальний рівень амбіцій під час переходу від  СТВ-ЄС. В 

подальшому буде запроваджений Механізм коригування пропозиції, як ще один механізм 
згладжування екстремальних коливань ціни. СТВ буде переглядатись у 2023 і 2028 роках, 
уряд Сполученого Королівства заявив, що система відкрита для міжнародного з’єднання з 
іншими системами в майбутньому. 

Сполучене 

Королівство, 
підтримка ціни на 
вуглець 

Вуглецевий 

податок 

2013 Мінімальна ціна на викиди вуглецю у Сполученому Королівстві встановлена з метою 

зменшення невизначеності надходжень і покращення економічних характеристик для 
інвестицій у низьковуглецеву генерацію у Сполученому Королівстві. Мінімальна ціна на 
викиди вуглецю була запроваджена через те, що ціна на квоти ЄС не була стабільною, 
певною або достатньо високою, щоб стимулювати інвестиції у низьковуглецеву генерацію 
електроенергії.  

Україна, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

Україна планує створити національну СТВ відповідно до зобов’язань, передбачених 
Угодою про асоціацію Україна-ЄС, яка набула чинності 1 вересня 2017 року. Україна 
перебуває в процесі розробки основних елементів національної системи моніторингу, 
звітності та верифікації (МЗВ) викидів парникових газів, щоб забезпечити надійну основу 
для майбутньої СТВ. 

Україна, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

2011 Вуглецевий податок включений до Податкового кодексу України як екологічний податок 
на забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами. 

Уругвай, вуглецевий 
податок 

Вуглецевий 
податок 

підлягає 
уточн. 

У червні 2021 року до парламенту внесений проєкт закону, який містить пропозицію щодо 
вуглецевого податку на бензин. В законопроєкті запропонована початкова ставка 5286 
песо за тонну CO2 (приблизно 120 дол. США за метричну тонну). Вуглецевий податок 
запропонований з метою замінити існуючі акцизи на паливо, які застосовуються до 
бензину через Спеціальний внутрішній податок (IMESI). 

В’єтнам, СТВ СТВ підлягає 
уточн. 

В’єтнамська «Стратегія зеленого зростання» (2012р.) має на меті перехід до  
низьковуглецевої економіки і закликає до запровадження ринкових інструментів. В’єтнам 
аналізує варіанти прийнятних для країни підходів до вуглецевого ціноутворення і 
розробляє пілотні програми кредитування для сталеливарного сектору та сектору 
утилізації відходів, реалізація яких може розпочатись після 2020 року. В’єтнам також 

розглядає можливість використання ринкових інструментів для сектору утилізації відходів, 
починаючи з 2020 року. 

Штат Вашингтон, СТВ СТВ 2023 Штат Вашингтон схвалив законодавство, яким, починаючи з 2023 року запроваджує 
програму обмеження-та-торгівлі, яка узгоджується із цільовими показниками штату щодо 
скорочення викидів порівняно з 1990 роком на 45% до 2035 року, на 70% до 2040 року та 

досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. Розроблена з урахуванням 
рекомендацій щодо структури Західної кліматичної ініціативи, програма багато в чому 
подібна на програми Каліфорнії та Квебеку, включаючи галузеві масштаби. Починаючи з 
2023 року програма охоплюватиме паливо для транспорту, виробництво електроенергії, 
постачальників природного газу та промислові об’єкти, а на наступних етапах пошириться 
на додаткові сектори, зокрема, управління відходами та звалища.   

Сакатекас, 
вуглецевий податок 

Вуглецевий 
податок 

2017 У січні 2017 року мексиканський штат Сакатекас запровадив вуглецевий податок в рамках 
широкої фіскальної реформи, яка включала запровадження різних екологічних податків. 
Ставку вуглецевого податку було встановлено на рівні 250 мексиканських песо за тонну 
CO2e. Податок застосовується до стаціонарних джерел і установок. Якщо регульовані 
підприємства можуть скоротити свої викиди щонайменше на 20% порівняно з попереднім 
фінансовим роком, податок, який підлягатиме сплаті в наступному фінансовому році, буде 
зменшено на 20%. Надходження від вуглецевого податку будуть спрямовані на різні цілі, 

в тому числі на соціальні програми та створення фондів пом'якшення наслідків зміни 
клімату. 

 

Ситуація із впровадженням СТВ як інструменту вуглецевого ціноутворення в Україні. 

Статус : розглядається 

Рік впровадження : підлягає уточненню 



Опис: Україна планує створити національну СТВ відповідно до своїх зобов’язань за Угодою про 
асоціацію Україна-ЄС, яка набула чинності 1 вересня 2017 року. Щоб забезпечити надійну основу для 
майбутньої СТВ, Україна розробляє основні елементи національної системи моніторингу, звітності та 
верифікації (МЗВ) викидів парникових газів. 

Останні події: Міністр охорони навколишнього середовища та природних ресурсів у січні 2021 року 
оголосив про плани України впровадити СТВ з 2025 року в руслі заходів Європейського механізму 
вуглецевого коригування імпорту (Carbon Border Adjustment Mechanism, CBAM), розробляючи 
цільові показники скорочення викидів до 2030 року і строки досягнення вуглецевої нейтральності в 
рамках другого НВВ. Вимоги МЗВ до установок набули чинності цього року і охоплені суб’єкти 
повинні подати перші моніторингові звіти за 2021 рік до 31 березня 2022 року. Перш ніж прийняти 
законодавство про СТВ, Україна має намір зібрати дані щонайменше за три роки роботи системи 
МЗВ. 

Ситуація в Україні із впровадженням вуглецевого податку. 

Статус : впроваджений 

Рік впровадження : 2011 

Опис: Вуглецевий податок був включений до Українського податкового кодексу як екологічний 
податок на забруднення повітря із стаціонарних джерел. 

Останні події: Український парламент затвердив підвищення вуглецевого податку з 0.41 грн 
(0.01 дол. США)/тCO2e до 10 грн (0.4 дол. США)/тCO2e з 1 січня 2019 року. Уряд повідомив також про 
намір щорічно підвищувати податок ще на 5 грн (0.18 дол. США)/тCO2e - до 30 грн (1.1 дол. 
США)/тCO2e у 2023 році. Станом на 2021 рік в парламенті зареєстрований і розглядається 
законопроєкт, який, разом з іншими ініціативами, передбачає підвищення ставки податку на вуглець. 
Крім того, викиди менше ніж 500 т CO2e більше не підлягають оподаткуванню. Це означає, що 
установки, викиди від яких менші за пороговий рівень, не будуть сплачувати податок з 2019 року. 

Юрисдикція : Україна 

Обсяг викидів ПГ в юрисдикції (2015 рік): 312 Мт CO2e 

Охоплена частка викидів у юрисдикції : 71% 

Охоплені сектори та/або види палива: Український вуглецевий податок застосовується до викидів 
CO2 із стаціонарних джерел, тобто оподаткування охоплює переважно промисловий сектор і 
сектори енергетики та будівництва, а також всі види палива. Оподатковується все викопне паливо. 

Частка охоплених викидів ПГ, яка перекривається іншими ініціативами з вуглецевого 
ціноутворення: Немає даних 

Одиниці обмеження викидів або сумарних викидів (поточний рік або останній рік, за який 
доступні дані, лише СТВ): Немає даних 

Підходи до розподілу (лише СТВ): Немає даних 

Міркування щодо конкурентоспроможності та/або виключення: Жодних виключень не 
передбачено. 

Точка регулювання: Відповідальність за сплату податку несуть користувачі охоплених видів 
викопного палива 

Цикл виконання податкових зобов’язань: Вуглецевий податок сплачується один раз на квартал. 

Застосування компенсації: Немає даних 

Рівень ціни : 10 грн/тCO2 (0.3 дол. США/тCO2) 



Механізми стабілізації ціни/ринку (лише СТВ): Немає даних 

Майбутня динаміка цін (лише вуглецевий податок): Уряд повідомив про намір щорічно 
підвищувати податок на 5 грн (0.18 дол. США)/тCO2e до 30 грн (1.1 дол. США)/тCO2e у 2023 році. 

Державні доходи (2020 рік) : 31 млн дол. США 

10. Пояснення структури системи торгівлі викидами (СТВ): 10 кроків, які слід розглянути, 
і уроки на майбутнє для України 

Вуглецеве ціноутворення саме по собі не може впоратись з усіма складними чинниками зміни 
клімату; потрібне певне поєднання нормативів, стандартів, стимулів, освітніх програм та інших 
заходів. Однак у складі інтегрованого пакету політичних заходів вуглецеве ціноутворення може 
задіяти ринки для зниження викидів і сприяти формуванню амбіцій, необхідних для підтримки 
безпечнішого клімату. 

Система торгівлі викидами (СТВ) може стати опорою, забезпечуючи, щоб пакет політичних заходів 
досягав поставлених кліматичних цілей. 

Потрібно раціонально обґрунтувати і пояснити процес, якого необхідно дотримуватись при 
впровадженні СТВ. 

Потрібно зробити (принаймні) 10 кроків. 

Це дозволить зрозуміти зв’язки, поєднання, пакети політик та цілі, неминуче пов’язані із кожною 
конкретною юрисдикцією та кліматичною ситуацією. 

Усі СТВ розробляються в рамках ширшої нормативної та правової бази, включаючи інші політики 
щодо зміни клімату. 

 

1-Підготуватись; 2- Залучити зацікавлених осіб; 3- Сфера охоплення; 4-Встановити обмеження; 5-Розподілити квоти; 6-Сприяти розвитку 

ринку; 7-Контроль і забезпечення відповідності; 8-Розглянути використання компенсацій; 9-Розглянути [можливість] приєднання; 10-
Оцінити і вдосконалити. 

Щоб стратегічно позиціонувати СТВ серед інших політик, важливо мати чітке уявлення про те, як 
СТВ сприятиме досягненню поставлених юрисдикцією цілей кліматичної політики, та як вона 
пов’язана з іншими поточними або запланованими політиками. 

Крок 1: Підготовка 

· Слід зрозуміти, що таке вуглецеве ціноутворення і торгівля викидами, та як вони працюють 



· Визначити цілі СТВ 
· Визначити роль СТВ серед інших кліматичних політик 
· Зрозуміти взаємодію СТВ з іншими політиками 
· Обрати критерії оцінки варіантів структури СТВ 

Уроки, отримані при впровадженні СТВ: СТВ найкраще працює у складі добре продуманого пакету 
політичних заходів для досягнення кліматичних цілей і стимулювання сталого розвитку. 

Юрисдикції використовують різні підходи до позиціонування своїх СТВ серед інших політик. 
Наприклад, у Каліфорнії СТВ була запроваджена в рамках великого пакету політик щодо зміни 
клімату і очікувалось, що ціновий сигнал СТВ буде підтримувати досягнення цільових показників 
викидів, якщо інші заходи виявляться менш ефективними. Натомість Нова Зеландія наразі 
використовує СТВ як основний інструмент пом’якшення наслідків зміни клімату. Правильне 
поєднання політик може покращити загальні результати та сприяти зміцненню громадської 
підтримки впровадженню СТВ. 

Крок 2: Залучення зацікавлених осіб, налагодження комунікацій та розбудова потенціалу 

· Слід визначити зацікавлені сторони, відповідні позиції, інтереси та проблеми 
· Налагодити координацію між департаментами для забезпечення прозорого процесу прийняття 

рішень і уникнення неузгодженості політики 
· Розробити стратегію залучення для проведення консультацій з групами зацікавлених сторін, 

зазначаючи формат, часові рамки і цілі 
· Розробити комунікаційну стратегію реагування на місцеві та невідкладні проблеми 
· Визначити та задовольняти потреби у розбудові потенціалу СТВ 

Отримані уроки: Прийняттю урядових рішень можуть сприяти сильні лідерські позиції 
виконавчого та міністерського керівництва, чіткий розподіл обов’язків між департаментами та 
створення міжвідомчих робочих груп. 

Уряди зазвичай недооцінюють стратегічне значення суттєвого залучення зацікавлених сторін та 
зв'язків з громадськістю для забезпечення тривалої підтримки СТВ. В деяких юрисдикціях 
знадобилося від 5 до 10 років зусиль із залучення та нарощування потенціалу для впровадження 
ринкових механізмів протидії змінам клімату і формування інформованої та загальновизнаної 
політики щодо СТВ. Використання досвіду зацікавлених сторін покращить структуру СТВ і допоможе 
отримати довіру, розуміння та визнання. Розробка і реалізація комунікаційної стратегії може 
допомогти розширити підтримку СТВ. Складання відповідної та переконливої розповіді про СТВ буде 
життєво важливою для отримання підтримки населення. Оскільки СТВ потрібно буде змінювати та 
адаптувати з часом, важливо продовжувати залучати зацікавлені сторони, щоб виявляти зміни 
обставин і сприяти тривалій широкій підтримці СТВ. 

Крок 3: Прийняття рішення щодо сфери охоплення 

· Слід вирішити, які сектори будуть охоплені СТВ 
· Вирішити, які гази будуть охоплені 
· Вибрати точки регулювання 
· Визначити регульовані підприємства і розглянути можливість встановлення порогових обсягів 

викидів 
· Вибрати точку зобов’язання щодо подання звітності 

Отримані уроки: Існуючі СТВ дуже різні з точки зору сфери охоплення, що свідчить про відсутність 
єдиного «правильного» підходу. Майже всі системи охоплюють принаймні енергетичний і 
промисловий сектори. 

У той час як деякі юрисдикції розмістили точки регулювання викидів від спалювання палива на рівні 
видобутку палива (upstream), щоб скоротити адміністративні витрати (наприклад, Каліфорнія, 



Квебек та Нова Зеландія), інші обрали регулювання в точці утворення викидів з огляду на узгодження 
з існуючими системами регулювання або звітності (наприклад, ЄС). Ще інші системи мають гібридне 
охоплення, оскільки регулюються ціни на енергоносії, тому в іншому випадку цінові сигнали не 
проходили б крізь ланцюг постачання (наприклад, корейська СТВ і СТВ в Китаї). 

Крок 4: Встановлення обмеження 

· Слід визначити амбіції щодо верхньої межі кількості викидів, тип обмеження та підхід до його 
встановлення 

· Створити надійний фундамент даних для визначення обмеження 
· Вибрати часові періоди для встановлення обмеження 
· Узгодити офіційні правові та адміністративні механізми управління 
· Узгодити довгострокову траєкторію зміни обмеження та стратегію для забезпечення 

послідовного цінового сигналу 

Отримані уроки: Обмеження має спиратись на міцний фундамент надійних базових даних і 
припущень. 

Встановлене обмеження виграє від попереднього збору даних і від того, що більше спиратиметься 
на історичні дані аніж на гіпотетичні прогнози. 

Хоча більшість юрисдикцій обрали абсолютні обмеження, щоб полегшити узгодження та зв'язок між 
лімітами і цільовими показниками, була передбачена певна гнучкість пропозиції квот, щоб 
підтримувати передбачуваність цін. На практиці, почасти через занепокоєння високими цінами, 
початкові обмеження в багатьох існуючих СТВ були відносно слабкими, внаслідок чого ціни 
виявились значно нижчими ніж очікувалось. Для підтримки ефективної роботи ринку та зміцнення 
довіри серед учасників ринку довгострокова траєкторія зміни обмеження має поєднуватись із 
прозорим, заснованим на правилах, процесом можливих змін обмеження та завчасним 
повідомленням про майбутні зміни. 

Крок 5: Розподіл квот 

· Методи розподілу слід зіставити із завданнями політики 
· Визначити критерії прийнятності та методи безкоштовного розподілу 
· Визначити режим входу для нових учасників, закриття та виходу 
· Організувати аукціони квот, які з часом відіграватимуть все більшу роль при одночасному 

скороченні безкоштовного розподілу 

Отримані уроки: Оскільки на карту поставлені великі обсяги ресурсів, рішення про розподіл 
можуть стати дуже суперечливими, привернути увагу зацікавлених сторін і стати предметом 
політичних дискусій. 

Завдання розподілу (наприклад, зменшення ризику витоку вуглецю або збереження стимулів для 
економічно ефективного скорочення викидів) мають бути прозоро сформульовані наперед, а 
наступні рішення щодо схеми розподілу слід пояснювати та обґрунтувати, посилаючись на такі 
завдання. Як завдання розподілу, так і особливості схеми розподілу, будуть розвиватися з часом. 

Рішення щодо індивідуального розподілу між суб’єктами слід приймати окремо від рішень щодо 
встановлення обмеження. Аукціони зазвичай запроваджують в обмеженому масштабі, але з 
наміром поступово витіснити безкоштовний розподіл. Методи розподілу можуть відрізнятися в 
різних секторах; наприклад, енергетичний сектор є типовим кандидатом на розподіл квот на 
аукціоні, оскільки він менш схильний до витоку вуглецю, тоді як промислові сектори, як правило, 
отримували безкоштовні квоти принаймні у перші роки. Стратегічне використання доходів від 
аукціону може стати потужним аргументом на користь СТВ. 



Крок 6: Сприяння розвитку ринку 

· Слід сформулювати обґрунтування доцільності втручання у ринок і пов’язані з цим ризики 
· Встановити правила банківської діяльності та запозичень 
· Встановити правила для учасників ринку 
· Визначити, яку роль відіграватиме потужний вторинний ринок 
· Прийняти рішення щодо моменту втручання у ринок: у випадку низьких цін, високих цін або в 

обох випадках 
· Обрати відповідні заходи коригування ціни або пропозиції 

Отримані уроки: Надмірна мінливість цін небезпечна тим, що може підірвати вплив СТВ на 
пом’якшення наслідків зміни клімату і знизити довіру громадськості до системи. 

На роботу ринків впливають правила щодо тимчасової гнучкості та правила для учасників ринку. 
Банківська діяльність може допомогти згладити коливання з часом, а залучення учасників 
фінансового ринку до діяльності вуглецевого ринку може зменшити волатильність і сприяти доступу 
до продуктів управління ризиками. 

Крок 7: Забезпечення контролю і відповідності вимогам 

· Визначити регульованих суб’єктів 
· Контролювати звітність про викиди регульованих суб’єктів 
· Керувати і схвалювати роботу верифікаторів 
· Створити і контролювати реєстр СТВ 
· Розробити і запровадити штрафи та підхід до їх стягнення 
· Регулювати та контролювати ринок квот на викиди СТВ 

Отримані уроки: Надійний режим дотримання вимог є основою СТВ і передумовою довіри до 
системи. Оскільки компанії створюються та змінюються з часом, уряду може знадобитися активно 
виявляти нових регульованих суб'єктів. Моніторинг викидів з високим рівнем точності може 
вимагати великих витрат; недорогі підходи, зокрема використання коефіцієнтів викидів за 
замовчуванням, можуть забезпечити неупереджені оцінки передбачуваних джерел викидів. У 
відповідних випадках регулятори повинні використовувати існуючі місцеві екологічні, податкові, 
правові і ринкові системи для забезпечення дотримання вимог та контролю СТВ. Прозорість даних 
про викиди посилює нагляд за ринком, але системи управління даними повинні захищати 
потенційно конфіденційну або комерційно чутливу інформацію. Недостатнє регулювання ринку 
може сприяти шахрайству та маніпуляціям, тоді як надмірне регулювання може збільшити витрати 
на дотримання вимог і зменшити гнучкість, яка забезпечує ефективність вуглецевих ринків. В деяких 
системах репутаційні наслідки недотримання вимог, особливо підкріплені публічним розголосом 
результатів діяльності СТВ, виявилися сильним стримуючим чинником, однак все ще потрібно 
мати систему штрафів. Коли виникають проблеми з дотриманням вимог, регулятор СТВ та уряд 
повинні швидко реагувати, щоб захистити цілісність і ліквідність ринку та зберегти довіру і 
впевненість його учасників. 

Крок 8: Розгляд можливості використання компенсацій 

· Слід окреслити потенційну роль компенсацій в рамках СТВ 
· Прийняти рішення про тип компенсацій, дозволених в системі (як за географічним охопленням, 

так і за управлінням програмою) 
· Зважити витрати на створення власної програми компенсацій порівняно з використанням 

існуючої програми 
· Прийняти рішення щодо якісних та кількісних обмежень на використання компенсацій 

Отримані уроки: Компенсації можуть служити інструментом стримування витрат на забезпечення 
відповідності вимогам, розширюючи стимули для застосування заходів із пом’якшення наслідків 



зміни клімату поза межі охоплених секторів, та генерувати супутні вигоди. Політики повинні 
вирішити, використовувати зовнішній механізм кредитування, чи створити внутрішній механізм 
кредитування, що потребуватиме додаткових зусиль. У будь-якому випадку отриманий на сьогодні 
цінний досвід використання компенсацій, свідчить про необхідність підтримувати довіру та 
екологічну цілісність шляхом встановлення надійних правил і методологій. Кількісні обмеження 
можна використовувати для контролю за надходженням недорогих компенсаційних кредитів і 
переміщенням супутніх вигод від пом’якшення наслідків зміни клімату, а контролю за досягненням 
конкретних цілей політики та реагування на небезпеки для цілісності довкілля можна розробити 
якісні критерії. 

Крок 9: Розгляд варіантів приєднання 

· Визначити потенційних партнерів з приєднання 
· Визначити тип приєднання 
· Визначити вигоди та ризики, пов’язані з таким приєднанням 
· Обговорити сумісність основних характеристик структури програм 
· Сформувати приєднання і управляти приєднанням 

Отримані уроки: Приєднання вимагає чіткого розуміння та прийняття поточних і майбутніх рівнів 
амбіцій СТВ партнерських юрисдикцій. У відомих на сьогодні успішних приєднаннях партнери мали 
міцні стосунки, які сприяли переговорам про приєднання та спільне управління ринком. Щоб 
забезпечити екологічну цілісність та стабільність цін під час приєднання, ключові особливості 
структури систем слід зробити сумісними. Щодо інших характеристик, то потрібна впевненість у 
тому, що партнер або проєкти партнерів СТВ забезпечать порівнянні результати. Узгодження 
потребуватиме певного часу і, можливо, поступового запровадження. На практиці партнери до 
сьогодні узгоджували структуру систем більшою мірою, ніж це суворо необхідно для 
функціонування ринку. Погано керовані приєднання можуть призвести до небажаних наслідків, 
тому юрисдикції повинні обдумувати приєднання та готуватися до них якомога раніше, але 
створювати їх стратегічно та лише тоді, коли це доцільно. 

Крок 10: Впровадження, оцінка та вдосконалення 

· Прийняти рішення про строки та процес впровадження СТВ 
· Прийняти рішення про процес і масштаби перегляду 
· Визначити, чому структура СТВ з часом може потребувати змін 
· Провести оцінку СТВ, щоб сприяти майбутнім вдосконаленням 

Отримані уроки: Кожна СТВ вимагала тривалого підготовчого етапу для збору даних та розробки 
технічних положень, інструкцій та інститутів. Спираючись на існуючі інститути там, де це можливо, 
можна контролювати витрати. Пілотні проєкти СТВ дозволяють отримати цінні знання, але існує 
небезпека, що, зіткнувшись з проблемами, вони залишать у спадок негативне сприйняття 
громадськості, і що не всі отримані уроки можна буде застосувати після повного запуску СТВ. 
Поетапне впровадження СТВ може знизити навантаження на інститути та сектори, але й зменшить 
початковий вплив СТВ на довкілля і може обмежити амбіції зацікавлених сторін у майбутньому. 
Забезпечення передбачуваності процесу та розробка графіку перегляду системи дозволить 
зменшити невизначеність політики, яка є головною перешкодою для інвестування у низьковуглецеві 
проєкти, хоча додаткові непередбачені зміни можуть виявитись неминучими. Аналіз ефективності 
СТВ може виявитись складним завданням; дані часто обмежені, а зовнішні чинники економічної 
діяльності та викидів ускладнюють розрізнення впливу СТВ та впливу інших стратегій чи 
макроекономічних змін. Початок збору даних до запуску СТВ, оприлюднення даних суб’єктів, де 
це можливо, а також заохочення зовнішніх оцінок, забезпечать найкращі шанси для успішного 
перегляду системи. Належне управління та процеси залучення зацікавлених сторін є ключовими 
чинниками успішного впровадження СТВ. 



11. Європейська система торгівлі викидами (СТВ-ЄС) 

Європейська система торгівлі викидами (СТВ-ЄС) є центральним інструментом реалізації політики ЄС 
у сфері боротьби зі зміною клімату та досягнення економічно ефективного скорочення викидів 
парникових газів. 

Створена у 2005 році СТВ-ЄС є першою у світі міжнародною системою торгівлі викидами. Зараз 
триває четвертий етап (2021-2030 рр.) розвитку системи. 

Юрисдикції: 27 держав-членів ЄС і три держави, що входять до Європейського економічного 
простору-Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄЕП-ЄАВТ): Ісландія, Ліхтенштейн і Норвегія. 

Система охоплює ~40% викидів ЄС від енергетичного сектору, обробної промисловості та авіації в 
межах Європейського економічного простору. 

Остання реформа СТВ була запропоновані у липні 2021 року в рамках Європейського зеленого курсу 
(European Green Deal). 

З січня 2020 року СТВ-ЄС з’єднана з СТВ Швейцарії, що стало першим приєднанням такого типу для 
обох сторін. 

У липні 2021 року Європейська Комісія оприлюднила пакет «Fit for 55» – широкий набір політичних 
пропозицій, який охоплює усі основні сектори економіки і спрямований на скорочення викидів 
щонайменше на 55% порівняно з показниками викидів 1990 року. 

Пакет пропозицій ставить СТВ-ЄС на центральне місце у програмі декарбонізації ЄС, передбачаючи 
при цьому внесення серйозних змін, а саме: 

· одноразове зниження верхньої межі і підвищення коефіцієнта лінійного скорочення (з 2.2% до 
4.2%); 

· поширення сфери дії СТВ-ЄС на морський сектор, починаючи з 2023 року; 

· окрема система торгівлі викидами від спалювання палива у будівництві та на транспорті; 

· посилені контрольні показники та швидше поетапне скорочення безкоштовного розподілу квот, 
який прив’язувався би до інвестицій у скорочення викидів підприємством – отримувачем; 

· впровадження механізму вуглецевого коригування імпорту (CBAM), який встановлює ціни на 
імпортні товари на основі уречевлених викидів, і повинен повністю запрацювати до 2026 року; 

· оновлені параметри Резервного фонду стабільності ринку (Market Stability Reserve, MSR) 
включно з новим пороговим значенням буфера та поширенням діючого відсотка використання 
24% надлишку квот на період після 2023 року (Резервний фонд стабільності ринку СТВ-ЄС діє з 
2019 року і призначений для усунення ринкових дисбалансів шляхом тимчасового коригування 
пропозиції квот). 

· нові правила використання доходів для усунення негативних наслідків розподілу та 
стимулювання інновацій, включаючи створення Соціального кліматичного фонду. 

Щодо міжнародних подій, то Сполучене Королівство офіційно вийшло з ЄС 31 січня 2020 року, але 
участь у СТВ-ЄС була продовжена до кінця року в рамках перехідного періоду. Паралельно у січні 
2020 року набула чинності угода про приєднання між СТВ-ЄС та швейцарською СТВ. У вересні було 
встановлено тимчасове приєднання, яке дало змогу передавати квоти між обома реєстрами у 
заздалегідь оголошені дати. 

Сумарний обсяг викидів ПГ (крім ЗЗЗЛГ): 3,893.1 МтC02e 

(2018 рік, сумарний обсяг викидів ЄС-27 , тобто всіх держав-членів ЄС, з 2021 року без Сполученого 

Королівства). 



Сумарний обсяг викидів ПГ з розбивкою за секторами в МтCO2) 

Назва сектору  МтCO2e: 

Енергетика    2907.1 
Промислові процеси 343.5 
Сільське господарство 394.4 
Відходи 117.2 
Міжнародна авіація 129.2 

Цільові показники скорочення викидів ПГ 

До 2030 року: в Законі про клімат буде закріплене запропоноване (програмою «Європейський 
зелений курс») скорочення викидів ПГ принаймні на 55% порівняно з показниками 1990 року. 

До 2050 року: в Законі про клімат буде закріплена запропонована (програмою «Європейський 
зелений курс») ціль досягнення кліматичної нейтральності. 

Обидва оновлені цільові показники (2030 і 2050 року) недавно були схвалені Європейським 
парламентом і Європейською радою і зараз перебувають в процесі їх закріплення в Європейському 
законі про клімат. 

Поточна ціна квоти вуглецю (за т/CO2e):  88.76 євро (31.12.2021 р.) 

 
1-ціна за тонну; 2-СТВ-ЄС 

Охоплений обсяг викидів   0.39 

Охоплені парникові гази    CO2, N2O, PFC 

Сектори і порогові значення 

ПЕРШИЙ ЕТАП (2005-2007 рр.): 

Електростанції та інші спалювальні установки з номінальною тепловою потужністю >20 МВт (крім 
установок для утилізації небезпечних або муніципальних відходів), промисловість (різні порогові 



значення), включаючи нафтопереробні заводи, коксові печі та металургійні заводи, а також 
виробництво цементу, скла, вапна , цегли, кераміки, целюлози, паперу і картону. 

ДРУГИЙ ЕТАП (2008-2012 рр.): 

Авіація була включена до СТВ-ЄС у 2012 році (>10 000 т CO2/рік для комерційної авіації; 
>1000 т CO2/рік для некомерційної авіації починаючи з 2013 року). Ряд країн включили викиди NOx 
від виробництва азотної кислоти. СТВ-ЄС також поширилась на Ісландію, Ліхтенштейн та Норвегію. 

ТРЕТІЙ ЕТАП (2013-2020 рр.): 

Охоплені установки для уловлювання та зберігання вуглецю, виробництво нафтохімічної продукції, 
аміаку, кольорових і чорних металів, гіпсу, алюмінію, а також азотної, адипінової та гліоксилової 
кислот (різні порогові значення). 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП (2021-2030 рр.): 

Чинним законодавством не передбачено жодних змін до сфери охоплення СТВ-ЄС на Етапі 4. Зміни 
розглядаються в рамках перегляду СТВ, передбаченого Цільовим кліматичним планом (Climate 
Target Plan) до 2030 року. 

Авіація: 

Викиди від міжнародної авіації були включені до СТВ-ЄС у 2012 році. В листопаді 2012 року ЄС 
тимчасово призупинив виконання вимог СТВ-ЄС для рейсів, що виконуються з/до країн, які не 
входять до ЄЕП («зупинка годинника»), продовжуючи застосовувати законодавство всередині країн 
та між країнами – членами ЄЕП. Крім того, були запроваджені винятки для операторів з низькими 
викидами. У світлі прогресу, досягнутого Міжнародною організацією цивільної авіації (ІКАО) при 
впровадженні глобальних заходів із скорочення викидів авіаційного сектору (Програма компенсацій 
та скорочення вуглецевих викидів для міжнародної авіації [CORSIA]), ЄС зберігатиме дію вимог СТВ-
ЄС до авіарейсів у країнах-членах ЄЕП до 31 грудня 2023 року. У 2020 році Комісія ініціювала процес 
перегляду Директиви про СТВ, щоб імплементувати схему CORSIA в законодавство ЄС у спосіб, що 
узгоджується з кліматичними цілями ЄС до 2030 року, і прийняти нову редакцію Директиви в 2021 
році. 

Кількість підприємств, охоплених СТВ-ЄС: 10 569 електростанцій та промислових підприємств 
(установок) 

Обмеження 

ПЕРШИЙ ЕТАП (2005-2008 рр.) і ДРУГИЙ ЕТАП (2009-2012 рр.): 

Обмеження встановлювались, починаючи знизу, на основі агрегування національних планів 
розподілу квот кожної з держав-членів. На початку першого етапу у 2005 році обмеження було 
встановлене на рівні 2,096 Мт CO2e; на початку другого етапу у 2009 році обмеження становило 
2,049 Мт CO2e. 

ТРЕТІЙ ЕТАП (2013-2020 рр.): 

У 2013 році встановлене єдине в межах ЄС обмеження для стаціонарних джерел викидів на рівні 
2,084 МтCO2e, рівень обмеження щорічно зменшується на коефіцієнт лінійного скорочення (зараз 
1.74% або ~38.3 млн квот). У 2020 році обмеження становило 1,816 МтCO2e. 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП (2021-2030 рр.): У 2021 році встановлене єдине в межах ЄС обмеження на викиди 
від стаціонарних установок на рівні 1,572 МтCO2e. Коефіцієнт лінійного скорочення 2.2% (від 
базового рівня викидів у 2008-2012 роках) застосовується щороку як до стаціонарних джерел, так і 
до авіаційного сектору. Це означає зменшення на 43 млн квот порівняно з минулим роком. 
Коефіцієнт лінійного скорочення буде застосовуватись і надалі, тому рівень обмеження 



продовжуватиме знижуватись і після 2030 року. Починаючи з 2021 року, при встановленні 
обмеження не враховуються викиди від підприємств Сполученого Королівства, які раніше були 
охоплені СТВ-ЄС. Однак, відповідно до статті 9 і Додатку 4 Протоколу щодо Ірландії/Північної 
Ірландії, траєкторія обмеження на четвертому етапі враховує викиди від електрогенерації у Північній 
Ірландії. 

Обмеження викидів авіаційного сектору: 

Викиди від авіарейсів всередині ЄЕП у 2021 році обмежені на рівні 38 млн квот і обмеження буде 
знижуватись щороку з урахуванням коефіцієнта лінійного скорочення 2.2%. Обмеження викидів 
авіаційного сектору у 2012 році було встановлене на рівні 210 МтCO2e/рік. Таке обмеження мало 
відображати включення до СТВ-ЄС всіх авіарейсів з/до та всередині країн-членів ЄЕП. Проте після 
тимчасового призупинення («зупинки годинника») до кінця 2016 року кількість виданих авіаційних 
квот у 2013-2016 роках була зменшена до 38 млн квот на рік і встановлена значно нижче обсягу 
верифікованих авіаційних викидів у межах ЄЕП. У 2017 році сфера дії обмеження для авіарейсів 
всередині ЄЕП була продовжена до 2023 року. Скориговане щорічне обмеження викидів для авіації 
застосовується до 2021 року , а надалі буде зменшуватись. 

Періоди виконання зобов’язань 

· Етап 1: 3 роки (2005-2007 рр.) 
· Етап 2: 5 років (2008-2012 рр.) 
· Етап 3: 8 років (2013-2020 рр.) 
· Етап 4: 10 років (2021-2030 рр.) 

Розподіл квот 

ПЕРШИЙ ЕТАП (2005-2007 рр.): 

Розподіл квот встановлений, виходячи з національних планів розподілу квот держав-членів. 
Розподіл проводиться на основі результатів попередньої діяльності («історичним методом»). В 
деяких державах-членах проводили аукціон, а в інших розподіл спирався на контрольні показники. 

ДРУГИЙ ЕТАП (2008-2012 рр.): 

Розподіл проводився подібно до першого етапу, причому ~90% квот розподілили безкоштовно. В 
деяких випадках безкоштовний розподіл проводили на основі контрольних показників; у восьми 
державах-членах ЄС (Німеччина, Сполучене Королівство, Нідерланди, Австрія, Ірландія, Угорщина, 
Чеська Республіка і Литва) проводились аукціони, на яких було розподілено всього ~3% від загальної 
кількості квот. 

ТРЕТІЙ ЕТАП (2013-2020 рр.): 

57% квот було продано на аукціонах протягом усього торгового періоду, решта квот розподілялись 
на основі контрольних показників. 88% проданих на аукціонах квот були розподілені між 
державами-членами ЄС на основі верифікованого обсягу викидів 2005 року або середнього обсягу 
викидів у 2005-2007 роках. 10% квот виділено державам-членам ЄС з низьким рівнем доходів, а 
решту розподілили між дев’ятьма державами-членами, які скоротили викиди у 2005 році на 20 % 
порівняно з базовим роком. 

Енергетика: 

100% квот розподілені через аукціони. В окремих державах-членах, де ВВП на душу населення 
становив менше ніж 60 % від середнього в ЄС у 2013 році, можливі винятки з метою модернізації 
електроенергетичного сектору. 



Виробництво/промисловість: 

Безкоштовний розподіл квот виходячи з контрольних показників на основі об’єму виробництва. 
Контрольні показники були визначені за результатами діяльності у 2007-2008 роках і встановлені на 
рівні середнього значення для 10% найефективніших установок у секторі (підсекторі). Підсектори, 
які вважались ризикованими з точки зору витоку вуглецю, отримували квоти безкоштовно в розмірі 
100% наперед визначених контрольних показників. Для секторів, де, як вважалось, не було ризику 
витоку вуглецю, відсоток безкоштовно розподілених квот поступово знижували з 80 % відповідних 
контрольних показників у 2013 році до 30% у 2020 році. Якщо безкоштовно розподілена кількість 
квот перевищувала зарезервовану для безкоштовного розподілу, застосовували міжсекторний 
коригувальний коефіцієнт. 

Ризик витоку вуглецю оцінювали за наступними критеріями інтенсивності викидів і торгового 
ризику: 

· зростання прямих і непрямих витрат >30%; або 
· інтенсивність торгівлі за межами ЄС >30%; або 
· зростання прямих і непрямих витрат >5% та інтенсивності торгівлі >10%. 

Інтенсивність витрат визначають за формулою [ціна вуглецю × (прямі викиди × коефіцієнт продажів 
з аукціону + споживання електроенергії × коефіцієнт викидів електроенергії)]/ВДВ 

Інтенсивність торгівлі визначають за формулою (імпорт + експорт)/(імпорт + виробництво) 

Авіаційний сектор: 

У 2012 році 85% квот були розподілені безкоштовно на основі контрольних показників. На етапі 3 
(2013-2020 рр.), 15% квот продавались на аукціоні, а 82% розподілялись безкоштовно на основі 
контрольних показників. Решта 3% складали спеціальних резерв для нових учасників та швидко 
зростаючих авіакомпаній. Через тимчасове послаблення вимог до польотів у треті країни, розподіл 
квот був скоригований до меж ЄЕП. 

Перенесення квот на пізніший період: 

Як короткостроковий захід для вирішення зростаючого надлишку в СТВ-ЄС, продаж з аукціону 900 
млн квот було перенесено з 2014-2016 рр. на період 2019-2020 рр. Відповідно до рішення про 
створення резерву для стабілізації ринку, відкладені квоти були внесені до Резервного фонду 
стабільності ринку (MSR), який  почав діяти у 2019 році. 

Резерв для нових учасників: 

5% від загальної кількості квот відкладені для сприяння входженню в СТВ-ЄС новим установкам, або 
для покриття викидів від установок, потужність яких значно зросла з моменту визначення їх частки 
у безкоштовному розподілі. До червня 2020 року всього 171.1 млн квот були зарезервовані для 1,089 
установок на етапі 3. В кінці етапу 3 всі нерозподілені квоти (за винятком 200 млн, зарезервованих 
для NER300 на етапі 4) були внесені до Резервного фонду стабільності ринку (MSR). NER 300 – це 
програма ЄС, спрямована на фінансування низьковуглецевої технології, бюджет програми 
складає 2 млрд євро (2.3 млрд дол. США); ці кошти отримані за рахунок продажу 300 млн квот, 
присуджених пропозиціям у 2012 і 2014, остання з них введена в дію у червні 2021 року. 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП (2021-2030 рр.): 

Виробництво/промисловість: 

Значення контрольного показника оновлювались двічі, щоб відобразити технічний прогрес у різних 
секторах. Перший набір значень контрольних показників застосовується до періоду 2021-2025 рр.; 
другий буде охоплювати період з 2026 по 2030 рік. Держави-члени подали списки діючих установок 
та оновлених даних про викиди до 30 вересня 2019 року, і зобов'язані зробити це знову до 30 



вересня 2024 року. Спираючись на ці дані, Європейська Комісія оновлюватиме контрольні показники 
Етапу 3. 

· Значення контрольних показників на Етапі 4 будуть скориговані на технічний прогрес порівняно 
з попереднім роком. Щорічний відсоток зменшення (0,2% до 1,6%) буде визначений для 
кожного контрольного показника. Для сталеливарного сектору, який стикається з високими 
витратами на боротьбу з забрудненням довкілля та ризиками витоку, буде застосовуватись 
найнижче річне зменшення контрольного показника (0,2%). Подальші оновлення можуть бути 
оприлюднені в рамках ширшого перегляду СТВ. 

· Оновлення безкоштовного розподілу може відбуватись щорічно, відображаючи постійні зміни у 
виробництві (якщо зміна перевищує 15% порівняно з початковим рівнем, виходячи з 2-річного 
ковзного середнього). 

Правила щодо витоку вуглецю: 

· Третій список витоків вуглецю, прийнятий у лютому 2019 року, застосовується до періоду 2021-
2030 років. Після перегляду списку у ньому зменшена кількість секторів, класифікованих як такі, 
яким загрожує витік вуглецю. Безкоштовний розподіл для інших секторів буде припинений до 
2030 року (крім централізованого опалення). 

· Витік вуглецю оцінюється за комплексним показником інтенсивності торгівлі та інтенсивності 
викидів. 

· Розподіл на етапі 4 передбачає додаткову гарантію для промисловості - буфер для 
безкоштовного розподілу в розмірі понад 450 млн квот, раніше призначених для продажу на 
аукціоні, який можна використати для безкоштовного розподілу, якщо буде повністю вибрана 
початкова кількість квот, призначена для безкоштовного розподілу (уникаючи таким чином 
застосування міжсекторного коригуючого коефіцієнта). 

Ризик витоку вуглецю оцінюють за такими критеріями: 

· Інтенсивність торгівлі x інтенсивність викидів > 0.2 
· Інтенсивність торгівлі x інтенсивність викидів > 0.15 < 0.2; якісну оцінку виконують на основі 

потенціалу зменшення викидів, ринкових характеристик та норми прибутку. 

Інтенсивність викидів визначають за формулою: [прямі викиди + споживання електроенергії × 
коефіцієнт викидів електроенергії)]/ВДВ 

Торговий ризик визначають за формулою: (імпорт + експорт)/(імпорт + виробництво) 

Енергетика: 

Розподіл через аукціон 100% квот з можливими винятками, пов’язаними з модернізацією 
електроенергетичного сектору деяких держав-членів. Ті держави-члени, де ВВП на душу населення 
складає менше ніж 60 % від середнього в ЄС у 2013 році, можуть продовжувати користуватись 
можливістю безкоштовного розподілу на основі контрольних показників. Три держави-члени з 
десяти, що відповідають таким умовам, використовують таку можливість на Етапі 4 (2021-2030 рр.). 
Деякі держави-члени прийняли рішення монетизувати відповідну частку квот або використати їх, 
щоб збільшити свою частку у Фонді модернізації. 



 
1-Виробництво електроенергії, нетто (ТВт); 2-в тому числі; 3-ТЕС; 4-в тому числі; 5-вугільні; 6-газові; 7- АЕС; 8-ГЕС; 9-Вітрові 
електростанції; 10-Сонячні електростанції; 11-Країна; 12-Зміна обсягу викидів у 2020 р. порівняно з 2019 р.; 13-Споживання у 2020 р. 
порівняно з 2019 р. (ТВт); 14- Всього; 15 – Чистий імпорт; 
16 – Естонія; 17 – Греція: 18 – Латвія; 19 – Іспанія; 20 – Болгарія; 21 – Фінляндія; 22 – Португалія; 23 – Франція; 24 – Чехія; 25 – Швеція; 
26 – Німеччина; 27 – Нідерланди; 28 – Сполучене Королівство; 29 – Румунія; 30 – Італія; 31 – Данія; 32- -Словаччина; 33 – Австрія;  

34 – Люксембург; 35 – Бельгія; 36 – Польща; 37 – Ірландія; 38 – Кіпр; 39 – Норвегія; 40 – Угорщина; 41 – Хорватія; 42 – Словенія;  
43 – Ісландія; 44 – Литва; 45 – Північна Ірландія; 46 – Мальта; 47 - Ліхтенштейн 

Джерело : EEA (2021a); Eurostat (2021). 

Авіація: 

Безкоштовний розподіл квот для авіаційного сектору був скорочений порівняно з 82% на Етапі 3. 

Продаж з аукціону: 

На четвертому етапі 57% квот буде продаватись з аукціону. 90% з них буде розподілено між 
державами-членами на основі частки верифікованих викидів кожної держави, причому 10% 
розподілятимуться між державами-членами ЄС з низьким рівнем доходу. Щоб уникнути 
викривлення ринку, оператори мають право скасувати аукціон, якщо найвища ціна пропозиції 
виявиться значно нижчою порівняно з переважаючою ціною на вторинному ринку. В такій ситуації 
квоти переносяться на наступні аукціони, заплановані на тому самому торговому майданчику. 

NER: 

До Резерву для нових учасників (New Entrants Reserve, NER) на Етапі 4 (2021-2030 рр.) передано 200 
млн квот з числа квот NER, не розподілених на Етапі 3 (2013-2020 рр.). 

Банківська діяльність і запозичення 

З 2008 року дозволена необмежена банківська діяльність. 



Запозичення не дозволені. Однак допускаються неявні запозичення в рамках торгових періодів, 
тобто використання квот, виділених у поточному році, для дотримання вимог у попередньому році. 

Компенсації і кредити 

ПЕРШИЙ ЕТАП (2005-2007 рр.): 

Директивою передбачене необмежене використання кредитів Механізму чистого розвитку (МЧР) та 
кредитів, генерованих проєктами Спільного впровадження (СВ) (Joint Implementation, JI). На практиці 
кредити на Етапі 1 не використовувались. 

ДРУГИЙ ЕТАП (2008-2012 рр.): 

Якісні обмеження: Дозволене використання більшості категорій кредитів МЧР/СВ; не дозволялось 
використання кредитів від секторів ЗЗЗЛГ та ядерної енергетики. Жорсткі вимоги до великих ГЕС 
потужністю понад 20 МВт. Кількісні обмеження: На Етапі 2 операторам було дозволено 
використовувати кредити від проектів СВ і МЧР до певного відсоткового ліміту, визначеного в 
національних планах розподілу відповідних країн. Невикористані права було перенесено на Етап 3 
(2013-2020 рр.) 

ТРЕТІЙ ЕТАП (2013-2020 рр.): 

Якісні обмеження: Нещодавно (після 2012 року) генеровані міжнародні кредити повинні походити 
із найменш розвинених країн. Кредити проєктів МЧР та СВ з інших країн були прийнятними за умови, 
що вони були зареєстровані та реалізовані до 31 грудня 2012 року. Кредити проєктів, що стосуються 
промислових газів (які передбачають деструкцію холодагента HFC-23 та N2O), були виключені 
незалежно від країни місцезнаходження. Після 31 березня 2015 року не приймались кредити, 
пов’язані зі скороченням викидів протягом першого періоду виконання зобов’язань Кіотського 
протоколу. Кількісні обмеження: Відповідно до СТВ ЄС, загальне використання кредитів протягом 
Етапу 2 і Етапу 3 обмежене 50% від сумарного скорочення викидів у цей період (~1,6 Гт CO2e). 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП (2021-2030 рр.): 

Чинним законодавством не передбачено застосування компенсацій. 



 
1 - млн одиниць викидів/Мт СО2-екв; 2 - євро/тСО2-екв; 3 - Перший торговий період; 4 - Другий торговий період; 5 - Третій торговий період; 
6 - Сукупний надлишок; 7 - Пропозиція квот; 8 - Верифіковані викиди; 9 - Ціна квоти ЄС (EUA) 

Джерело: Point Carbon, (2012); EEA (2021b), EEX (2021), ICE (2021) 
 

Резерви для стабілізації ринку 

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД СТАБІЛЬНОСТІ РИНКУ: 

Резервний фонд стабільності ринку (MSR) почав працювати у січні 2019 року. Він призначений для 
усунення дисбалансу попиту та пропозиції квот на вуглецевому ринку ЄС і підвищення стійкості 
СТВ-ЄС до майбутніх шоків. 

ЄС публікує загальну кількість квот в обігу (TNAC) до 15 травня кожного року. 

· Коли TNAC перевищує 833 млн квот, 24% (12% після 2023 року) надлишок вилучається з 
майбутніх аукціонів і передається до резерву протягом 12 місяців. 

· Коли TNAC становить менше ніж 400 млн квот, 100 млн квот з резерву виводять на ринок через 
аукціони. 

Починаючи з 2023 року кількість квот в резерві буде обмежена обсягом аукціону попереднього року. 
Авуари, що перевищують цю суму, будуть визнані недійсними. У червні 2021 року будуть 
переглядатись порогові значення, норми вилучення та положення Резервного фонду стабільності 
ринку (MSR) про анулювання. 

У 2019 році до резерву було передано загалом 397 млн квот. У 2020 році було вилучено понад 375 
млн квот, що відповідає 35% зменшенню обсягів продажів через аукціони за цей рік. 

При обчисленні річної кількості вилучених квот в ЄС пропозиція швейцарських квот не враховується. 
Описаний механізм не застосовується для скорочення кількості швейцарських квот, виставлених на 
аукціон. 



АНУЛЮВАННЯ: 

Починаючи з Етапу 4, держава-член може анулювати квоти зі своєї частки, виділеної для продажу на 
аукціоні, якщо будуть вживатись додаткові політичні заходи, що призведуть до закриття 
потужностей з виробництва електроенергії. Кількість анульованих квот не повинна перевищувати 
обсягу середніх верифікованих викидів установки за п’ять років, що передували її закриттю. 

Дотримання вимог 

Період дотримання вимог: Один рік (з 1 січня до 31 грудня): оператори повинні подавати звіт про 
викиди кожного року. Дані за відповідний рік перевіряються акредитованим верифікатором до 31 
березня наступного року. Після перевірки оператори до 30 квітня зобов’язані подати еквівалентну 
кількість квот. 

Моніторинг, звітність та верифікація (МЗВ) 

ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ: Щорічна самозвітність за гармонізованими електронними 
шаблонами, підготованими Європейською Комісією. 

ВЕРИФІКАЦІЯ: Проведення верифікації незалежними акредитованими верифікаторами до 31 
березня кожного року. 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА МЗВ: Починаючи з Етапу 3, проведена додаткова гармонізація 
нормативно-правової бази МЗВ європейської системи торгівлі викидами. Положення регламентів 
Європейської Комісії застосовуються до моніторингу викидів та звітності про викиди, а також до 
верифікації та акредитації верифікаторів. Для кожної установки та від кожного оператора 
повітряного судна вимагається план моніторингу. Процедури МЗВ були оновлені у 2020 році під час 
підготовки до Етапу 4. 

Забезпечення виконання : Регульовані підприємства зобов’язані сплачувати за надлишкові викиди 
штраф у розмірі 100 євро/тCO2 (114.22 дол. США/тCO2) за кожну тону викидів CO2, за яку не була 
здана квота, на додаток до купівлі і здавання еквівалентної кількості квот. Крім того оприлюднюється 
назва оператора, який не виконує вимог. За інші форми недотримання вимог держави-члени можуть 
застосовувати інші штрафи. 

Доходи 

Від початку програми: 69.7 млрд євро (80.7 млрд дол. США) 

У 2020 році: 19.2 млрд євро (21.8 млрд дол. США) 

В системі СТВ-ЄС доходи від продажу квот на аукціоні надходять державам-членам. Принаймні 50% 
доходів мають спрямовуватись на цілі, пов’язані з кліматом та енергетикою. Держави-члени 
зобов’язані інформувати Європейську Комісію про використання таких доходів. У 2019 році 
держави-члени витратили в середньому ~77% своїх доходів на внутрішні та міжнародні кліматичні 
цілі. 

ЧЕТВЕРТИЙ ЕТАП (2021-2030 рр.): 

Під час останнього перегляду СТВ-ЄС було створено два нові фонди для підтримки сторін в ЄС, 
зацікавлених в інвестуванні у низьковуглецевий розвиток. 

Фонд інновацій: підтримує демонстрацію інноваційних проривних технологій у промисловості, а 
також технологій уловлювання і зберігання/використання вуглецю та відновлювану енергетику. 
Фонд фінансується за рахунок продажу принаймні 450 млн квот і решти бюджету програми NER300. 
У 2020 році була продана з аукціону перша партія в розмірі 50 млн квот і кошти від продажу були 
спрямовані на фінансування Фонду. 



Фонд модернізації: Фонд підтримує інвестиції в модернізацію енергетичних систем і підвищення 
енергоефективності в 10 країнах-членах з низьким рівнем доходу, включаючи інвестиції для 
підтримки соціально справедливого переходу до низьковуглецевої економіки (наприклад, на 
підвищення кваліфікації/перекваліфікацію постраждалих працівників). Фонд модернізації 
фінансується за рахунок доходів від продажу з аукціону 2% загальної кількості квот Етапу 4. Залежно 
від цін на квоти, протягом 2021-2030 років до Фонду може надійти до 14 млрд євро (16 млрд дол. 
США). 

Імплементуюче законодавство 

Директива 2003/87/ЄС Європейського Парламенту і Ради, яка встановлює систему торгівлі квотами 
на викиди ПГ в межах Співтовариства і вносить зміни до Директиви Ради 96/61/ЄС. 

Рішення про створення і функціонування Резервного фонду стабільності ринку для європейської 
системи торгівлі викидами ПГ і про внесення змін до Директиви 2003/87/ЄС (6 жовтня 2015 року). 

Консолідований регламент про аукціони (25 лютого 2014 року): Регламент Комісії (ЄС) № 176/2014, 
яким вносяться зміни до Регламенту (ЄС) № 1031/2010, зокрема щодо визначення обсягів квот на 
викиди ПГ, які будуть виставлені на аукціон у 2013-2020 роках (26 лютого 2014 року). 

12. Тенденції та прогнози європейської системи торгівлі викидами  

Національні прогнози вказують на те, що поточного скорочення викидів недостатньо для досягнення 
запропонованих нових цілей. 

Поточні прогнози не показують такого скорочення викидів, яке необхідне для приведення СТВ у 
відповідність до реалізації нової цілі до 2030 року та виходу ЄС на шлях досягнення кліматичної 
нейтральності у 2050 році. Виконуючи вимоги законодавства ЄС, у 2021 році держави-члени 
оприлюднили власні прогнози щодо викидів парникових газів. Згідно з такими прогнозами 
очікується, що викиди ПГ в системі зменшаться на 41- 48% до 2030 року порівняно з 2005 роком і на 
55-62% до 2040 року. Це залежатиме від впровадження додаткових заходів, оголошених деякими 
державами-членами. Таким чином, поточна ціль СТВ-ЄС щодо скорочення викидів на 43% до 2030 
року знаходиться в межах досяжності. 

Однак у липні 2021 року Європейська комісія оприлюднила комплексний пакет політичних заходів, 
спрямований на досягнення до 2030 року щонайменше 55% скорочення нетто-викидів парникових 
газів порівняно з 1990 роком, що уможливило б досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 року. 
Ключовою частиною пакету була пропозиція перегляду СТВ-ЄС. Йдеться про значне оновлення СТВ-
ЄС, а саме нову загальну ціль СТВ - до 2030 року скоротити викиди на 61% порівняно з 2005 роком, 
включаючи СТВ авіації та нещодавно інтегровану СТВ судноплавства. Відповідно до Регламенту про 
спільні зусилля (Effort Sharing Regulation, ESR) було переглянуто цільовий показник скорочення 
викидів на 40% порівняно з 2005 роком. 

Досягнення нових амбітних цілей СТВ-ЄС пропонується шляхом: 

· одноразового зниження обмеження 
· крутизни коефіцієнта лінійного скорочення 
· оновлення параметрів Резервного фонду стабільності ринку (MSR) 

Була запропонована також окрема система торгівлі викидами від спалювання палива, що 
використовується в будівлях та спорудах і на автомобільному транспорті, як це було в механізмі 
вуглецевого коригування імпорту (CBAM). Серед інших основних пропозицій - нові правила 
використання доходу, спрямовані на стимулювання інновацій та усунення наслідків розподілу. 

Найближчим часом держави-члени повинні вжити заходів, щоб уникнути відновлення рівня викидів, 
пов’язаного із пандемією, і підкріпити їх середньо- та довгостроковими заходами для досягнення 



нової та більш амбітної цілі до 2030 року. За останніми прогнозами щодо викидів парникових газів, 
поданими до Європейської екологічної агенції (ЄЕА), більшість держав-членів очікують зменшення 
викидів у своїх СТВ між 2020 і 2030 роками (Рисунок 2). Головним чином це пов’язано із все ширшим 
використанням відновлюваних джерел енергії та поступовим виведенням з експлуатації 
потужностей з виробництва електроенергії з інтенсивним використанням вуглецю. 

Проте шість країн (Бельгія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Мальта та Польща) прогнозують, що викиди 
їхніх СТВ зростатимуть в результаті запланованої поступової зупинки атомних електростанцій і 
заміни їх потужностями, що працюють на викопному паливі, або збільшення вуглецьмісткого 
виробництва енергії чи інших процесів. 

Проте шість країн (Бельгія, Естонія, Ісландія, Ірландія, Мальта та Польща) прогнозують, що викиди 
їхніх СТВ зростатимуть в результаті запланованої поступової зупинки атомних електростанцій і 
заміни їх потужностями, що працюють на викопному паливі, або збільшення вуглецьмісткого 
виробництва енергії чи інших процесів. 

Пропозиція квот на викиди перевищує попит. Вперше з 2013 року загальна пропозиція квот на 
викиди в ЄС (EUA) від стаціонарних установок виявилась вищою ніж попит. Спрацювали два 
чинники: 

· Зменшення попиту на електроенергію та скорочення виробничої діяльності зменшили попит на 
квоти на викиди. 

· У 2020 році пропозиція квот зросла на 1.4 млрд (6%) порівняно з 2019 роком. 

 

1-млн тонн СО2-еквівалента (МтСО2-екв); 2- Перший торговий період; 3-Другий торговий період; 4-Третій торговий період; 5- Пропозиція 
квот; 6-Верифіковані викиди; 7-Сукупний надлишок; 8- Ціна квоти ЄС (EUA) (євро/тСО2-е) 

Джерело: EEA (2021a); EEX (2021); ICE (2021). 
 

Збільшення пропозиції на 1,4 млрд квот включає квоти, призначені для безкоштовного розподілу, 
квоти для продажу на аукціоні та обмін міжнародними кредитами. 



Пропозиція квот для безкоштовного розподілу зменшилась на 4,3% порівняно з 2019 роком, 
оскільки кількість безкоштовно виділених квот для існуючих установок щороку скорочується. 
Натомість кількість квот, проданих на аукціоні у 2020 році, була помітно більшою, ніж попереднього 
року. Основною причиною збільшення є додаткові обсяги, продані на аукціоні Сполученим 
Королівством, для компенсації квот, вилучених у 2019 році через переговори про Brexit. 

В авіаційному секторі різниця між попитом і пропозицією була ще більшою. У попередні роки 
загальна пропозиція квот на викиди для авіації в ЄС (EUAA), враховуючи як квоти для безкоштовного 
розподілу, так і для продажу на аукціонах, покривала лише близько половини попиту. Це змусило 
операторів купувати решту квот на вуглецевому ринку. У 2020 році, коли попит впав, безкоштовно 
розподілених квот вистачило, щоб покрити увесь попит авіаційного сектору. 

Початкова різниця між попитом і пропозицією призвела до значного падіння ціни на квоти в перші 
місяці пандемії, досягнувши мінімуму 14,6 євро у березні. Однак у наступні місяці попит швидко 
відновився і на кінець року ціна перевищувала 30 євро за тонну (EEX, 2021). 

Ще однією причиною потенційного збільшення [пропозиції квот] на викиди в СТВ є очікування 
вищого попиту на електроенергію через електрифікацію транспорту та будівель. Якщо додатковий 
попит на електроенергію, який дозволяє зменшити викиди відповідно до Регламенту про спільні 
зусилля (ESR), не буде підтримуватись аналогічним зростанням виробництва електроенергії з 
відновлюваних джерел, це може призвести до збільшення викидів в системі СТВ. 

13. Системи торгівлі викидами та «доповнюючі» політики – роль, взаємодія та екосхеми 

Розробка та впровадження СТВ незмінно відбувається в ширшому контексті кліматичної та 
енергетичної політики, а також інших державних політик, які будуть підтримувати цілі пом’якшення 
наслідків зміни клімату або суперечити їм (так звані «супутні» політики). 

Таким чином, розробники політики стикатимуться з компромісами між перевагами СТВ та 
перевагами інших політик, і повинні визначити роль СТВ у широкому комплексі політик, яка 
найкраще відповідала б умовам відповідної юрисдикції, враховуючи потенційну взаємодію політик 
у чотирьох ключових сферах: 

• роль СТВ в комплексі заходів у сфері кліматичної політики; 

• вплив супутніх політик на результати СТВ; 
• вплив СТВ на досягнення цілей супутньої політики; і 

• розуміння того, коли можуть знадобитись додаткові супутні політики для досягнення 
загальних кліматичних цілей і сприяння сталому розвитку. 

Доповнюючі супутні політики конструктивно посилюють вплив СТВ. Наприклад, вони можуть: 

• забезпечити більшу політичну визначеність для учасників переходу до низьковуглецевої 
економіки; 

• сприяти перенесенню цін на викиди вуглецю крізь ланцюг постачання, щоб змінити 
поведінку виробників і споживачів; 

• створити сприятливу інфраструктуру; 

• зменшити непропорційний або регресивний вплив вуглецевого ціноутворення; 

• стимулювати інновації та ранню комерціалізацію технологій пом’якшення наслідків зміни 
клімату; або 

• знизити інші нецінові бар’єри, які перешкоджають впровадженню заходів із пом’якшення 
наслідків зміни клімату (наприклад, інформаційні проблеми, прогалини в навичках або 
нецінові поведінкові бар’єри). 

Існуючі і нові супутні політики можуть вплинути на функціонування СТВ, зокрема, на рівень 
скорочення викидів, ціну викидів та наслідки розподілу квот. Такі політики можуть сприяти 



підвищенню ефективності вуглецевих ринків (доповнюючі політики), дублювати стимули, 
передбачені вуглецевими ринками (перекривання політик), або в деяких випадках протидіяти 
стимулам на вуглецевих ринках (протидіючі (countervailing) політики). 

Різні типи взаємодії супутніх політик: 

13.1 Перекривання політик 

Супутні політики можуть перекриватись, якщо вони адекватно не відображені у структурі СТВ. 
Швидше за все, виникатимуть проблеми, пов'язані з політикою та правилами, що діють в 
енергетичному секторі, особливо стосовно енергоефективності, низьковуглецевої енергетики або 
технологічних інновацій. 

Політики, що суттєво перекриваються з СТВ-ЄС, виникають зазвичай на рівні ЄС, де масштаби є 
такими, що будь-яке втручання в баланс пропозиції та попиту на ринку вуглецю може виявитись 
істотним. 

Якщо перекривання політик призводить до скорочення викидів у секторах, які вже охоплені СТВ, не 
врахованого при встановленні обмеження, це спричинить падіння ціни на квоти (оскільки попит на 
квоти зменшиться) і послабить ціновий сигнал. 

Це також дозволить збільшити викиди в інших охоплених секторах, на які поширюється обмеження 
викидів, і перешкоджатиме СТВ забезпечити пом’якшення наслідків зміни клімату з найменшими 
витратами і у короткі строки. 

  Приклади Ймовірний вплив на 
попит на квоти і ціну 
на вуглець в СТВ 

 Доповнюючі політики 
Покращують 
функціонування 
вуглецевих ринків 

· Реформа енергетичного ринку 
(наприклад, сприяння перенесенню 
витрат) 

· Модернізація інфраструктури 
· Маркування енергоефективності 
· Вимірювання забруднення/викидів 

 

    
 

Політики, що 
перекриваються 

Дублюють стимули, які 
діють на вуглецевих ринках 

· Пільгові (стимулюючі) тарифи 
· Програми зелених сертифікатів, як-

от цільові показники відновлюваної 
енергетики  

 
  

 
 

Протидіючі політики 

Протидіють стимулам на 
вуглецевих ринках 

· Субсидії на викопне паливо 
· Податкові пільги і спеціальний 

режим для промисловості  

 

Часто існують вагомі причини для реалізації паралельно з СТВ політик, що перекриваються з нею, 
зокрема тих, які спрямовані на підтримку проникнення певних трансформаційних технологій, 
протидію упередженням або на уникнення блокування капіталу в активах, які можуть знецінитись в 
майбутньому. 

Політики, що значною мірою перекриваються з СТВ-ЄС: 

- Директива про енергоефективність (Energy Efficiency Directive, EED) 
- Директива про енергію з відновлюваних джерел (Renewable Energy Directive, RED) 
- Законодавство про енергоефективність 



· Екодизайн та маркування енергоефективності  
· Директива про енергоефективність будівель (Energy Performance of Buildings Directive, EPBD) 

- Законодавство щодо якості повітря на рівні установки, включаючи Директиву про великі 
спалювальні установки (Large Combustion Plant Directive, LCPD), Директиву про промислові 
викиди (Industrial Emissions Directive, IED) і Директиву про середні спалювальні установки 
(Medium Combustion Plant Directive) 

- Вуглецевий податок 
- Норматив викидів CO2 

Політика/Індикатори 
для оцінки політики 

Система 
торгівлі 

викидами 
(СТВ) 

Директива про 
енергоефективність 

(EED) 

Директива про 
енергію з 

відновлюваних 
джерел (RED) 

Пряме регулювання (Директива 
про промислові викиди (IED), 

Екодизайн, Директива про 
якість атмосферного повітря 

тощо) 

Вуглецевий 
податок 

Економічна 
ефективність висока низька низька низька низька 

Екологічний результат високий немає ясності високий немає ясності 
немає 
ясності 

Внутрішній 
енергетичний ринок 

високий низький низький низький низький 

Прозорість впливу на 
викиди 

висока низька середня низька низька 

 

13.2 Протидіючі політики 

Загалом юрисдикції повинні намагатися уникати протидіючих політик (наприклад, субсидій на 
викопне паливо), які протидіють стимулам вуглецевого ринку. Однак потрібен ретельний аналіз, 
оскільки така політика може досягати інших цінних цілей. Розробники політик повинні збалансувати 
скорочення викидів з досягненням інших важливих цілей. Таким чином, протидіючі політики слід 
розглядати окремо в кожному конкретному випадку. 

13.3 ЕКОСХЕМИ 

У 2023 році набере чинності реформована Спільна сільськогосподарська політика (Common 
Agricultural Policy, CAP). Найважливіші зміни – це, з одного боку, перехід до реалізації через 
національні Стратегічні плани [реалізації] спільної сільськогосподарської політики (CAP Strategic 
Plans, CSP), які готуються державами-членами і які належить подати Комісії до 1 кв. 2022 року, та, з 
іншого боку, запровадження нової форми прямих платежів за екологічно чисте сільське 
господарство: екосхеми. 

Екосхеми є одним із нових інструментів втілення майбутньої Спільної сільськогосподарської 
політики (CAP). 

Це схеми підтримки, які стосуються клімату, довкілля та благополуччя тварин, будуть повністю 
фінансуватись ЄС і матимуть форму щорічних виплат фермерам, які добровільно приєднаються до 
схеми. 

На відміну від передбачених CAP прямих виплат фермерам лише для підтримки їх доходів, екосхеми 
запроваджуються, щоб винагородити тих фермерів, які використовують землю дружнім до 
природи та клімату способом, а також стимулювати впровадження певних методів ведення 
сільського господарства з вищими екологічними показниками та забезпечення благополуччя 
тварин. 

На екосхеми зараз покладаються великі сподівання. 



Європейський зелений курс зазначає, що «такі заходи CAP, як екосхеми, повинні винагороджувати 
фермерів за покращення екологічних і кліматичних показників», а у стратегії «Від ферми до столу» 
говориться, що вони повинні «забезпечити значні надходження коштів для підтримки сталих 
методів» 

Сфери застосування екосхем, описані в правилах розробки Стратегічних планів [реалізації] CAP 

- пом’якшення наслідків зміни клімату, включаючи скорочення викидів ПГ від 
сільськогосподарської діяльності, а також підтримку існуючих сховищ вуглецю та збільшення 
секвестрації вуглецю; 

- адаптація до змін клімату, включаючи діяльність, спрямовану на підвищення стійкості систем 
виробництва продуктів харчування та більшого різноманіття сільськогосподарських тварин і 
рослин для посилення стійкості до хвороб та зміни клімату; 

- збереження і покращення якості води, зменшення тиску на водні ресурси; 
- запобігання деградації ґрунтів, відновлення ґрунтів, поліпшення їх родючості та управління 

вмістом поживних речовин та біотою ґрунту; 
- захист біорізноманіття, збереження або відновлення ареалів існування або видів, включно зі 

збереженням та створенням ландшафтних особливостей або непродуктивних зон; 
- дії, спрямовані на зменшення використання пестицидів, зокрема тих, які є небезпечними для 

здоров’я людей та довкілля; 
- дії, спрямовані на підвищення благополуччя тварин або вирішення проблем антимікробної 

резистентності. 

А чи можна вважати екосхеми доповнюючими супутніми політиками СТВ-ЄС? 

Повернемось до наведених вище критеріїв. Чи можуть екосхеми: 

• забезпечити більшу політичну визначеність щодо переходу до низьковуглецевої економіки для 
учасників програм з вуглецевого землеробства? 

• сприяти перенесенню цін на вуглець крізь ланцюг постачання сільськогосподарської продукції? 
• створити сприятливу інфраструктуру для вуглецевого землеробства? 

• зменшити непропорційний або регресивний вплив вуглецевого ціноутворення? 

• створити стимули для інновацій та ранньої комерціалізації технологій пом’якшення наслідків 
зміни клімату; або 

• знизити інші нецінові бар'єри, які перешкоджають запровадженню заходів із пом’якшення 
наслідків зміни клімату? 
 

14. «Приєднання різних СТВ» як можливість для розвитку вуглецевих проєктів – 
висновки для України? 

Приєднання означає, що система торгівлі викидами (СТВ) дозволяє регульованим суб’єктам 
використовувати квоти з однієї або кількох інших систем для забезпечення відповідності. 

Що це означає? Юрисдикція (наприклад, припустімо на мить «українську СТВ») може розглядати 
різні типи приєднання за двома параметрами вибору — напрямок потоку квот та існування 
обмеження на квоти з пов’язаної системи. 

Раніше в дослідженні було розроблено ряд кроків, які необхідно зробити для створення Системи 
торгівлі викидами (в Україні?). Одним із яких є «Крок 9: Розгляд варіантів приєднання». Ми також 
згадали про уроки, отримані в деяких випадках реалізації (або запланованої реалізації). 

Приєднання може бути двостороннім (або багатостороннім), коли всі системи визнають квоти іншої 
системи (систем), або одностороннім, коли потік квот іде лише в одному напрямку. Крім того, 



системи можуть накладати (або не накладати) якісні чи кількісні обмеження на квоти від приєднаної 
системи(систем). 

Приєднання дає низку економічних, екологічних, політичних та адміністративних переваг. По-
перше, це зменшує сукупні витрати на забезпечення відповідності вимогам: дозвіл двом системам 
торгувати квотами підвищує ефективність так само, як торгівля між двома компаніями. Чим більша 
різниця в цінах на квоти між системами до їх приєднання, тим більший потенціал для отримання 
економічної вигоди. 

Приєднання збільшує також ліквідність і глибину ринку, сприяє стабільності цін і може зменшити 
ризик витоку вуглецю. 

Приєднання може посилити політичний імпульс діям з пом'якшення впливу зміни клімату, 
дозволяючи юрисдикціям демонструвати кліматичне лідерство на глобальному рівні та вибудувати 
внутрішню підтримку політики пом’якшення. 

Приєднання може також зафіксувати функціонування СТВ, що зробить політично проблемним 
скасування наступними адміністраціями політики вуглецевого ціноутворення або їх відмову від 
кліматичних амбіцій. 

Насамкінець, зниження сукупних витрат на забезпечення відповідності та адміністративних витрат в 
результаті приєднання може сприяти політичній стабільності та довговічності СТВ. 

Однак, щоб приєднання працювало, юрисдикціям потрібно знайти компроміс, щоб зробити свої 
системи сумісними та гарантувати екологічну цілісність квот в усіх системах. Якщо ціни  в різних 
юрисдикціях суттєво відрізнялись до приєднання, їх подальше зближення може виявитись складним 
— або через те, що юрисдикції з високими цінами будуть стурбовані тим, що їхні кліматичні амбіції 
розмиваються та зменшуються супутні вигоди, або через те, що юрисдикції з низькими цінами 
будуть стурбовані підвищенням цін. 

Щоб усунути такі потенційні недоліки, юрисдикції повинні ретельно вибирати партнерів із 
приєднання і передбачити запобіжні заходи як-от обмеження масштабів приєднання або 
визначення умов, за яких приєднання припиняється. Такі обмеження зменшать економічну 
ефективність СТВ, але можуть бути корисними, якщо виникне потреба збалансувати деякі переваги 
приєднання зі зменшенням потенційних ризиків. 

Чітке визначення цілей приєднання може допомогти у пошуку відповідного партнера. 

В деяких випадках СТВ з самого початку розроблялись з урахуванням приєднання до більшого ринку 
або функціонування системи в кількох юрисдикціях. 

Коли юрисдикція визначила потенційного партнера або партнерів, поглиблений аналіз відповідних 
систем допомагає визначити елементи структури, які необхідно обговорити та, можливо, узгодити. 

Приєднання вимагає чіткого розуміння та прийняття поточних і майбутніх рівнів амбіцій, 
стандартів екологічної цілісності, стратегій стабілізації цін і напрямків майбутньої політики СТВ у 
партнерських юрисдикціях. 

Специфічні особливості структури, які вимагають сумісності, – це добровільний або обов’язковий 
характер системи, тип обмеження, заходи з коригування ціни або пропозиції (PSAMs), 
використання та екологічна цілісність компенсаційних кредитів, правила запозичень та банківських 
знижок, а також потенціал для приєднання до інших систем. 

Певні ключові особливості структури як-от жорсткість обмеження, надійність систем моніторингу, 
звітності та верифікації (МЗВ), здатність регуляторів управляти ризиками неправомірної поведінки 
на вторинному ринку, адміністрування реєстру та відстеження квот, а також здатність і готовність 
забезпечити дотримання правил СТВ, не вимагають суворої сумісності. 



14.1 Різні типи приєднання 

Юрисдикції можуть розглянути різні типи приєднання, маючи два виміри — напрямок потоку квот 
та обмеження, що накладаються на квоти від приєднаних систем. 

Напрямок потоку квот може бути: 

- Одностороннім. У випадку одностороннього приєднання система приймає квоти від однієї або 
кількох інших систем, але не навпаки. Односторонні приєднання можуть стати відправною 
точкою для потенційного двостороннього приєднання. Норвегія встановила одностороннє 
приєднання до ЄС (коли норвезькі суб’єкти могли купувати квоти ЄС, але не навпаки), яке 
стало першим кроком до двостороннього приєднання. Подібне поетапне приєднання 
планувалось між СТВ ЄС та СТВ Австралії. 

- Двостороннім або багатостороннім. Квоти з одного або кількох ринків придатні для 
використання на інших ринках і навпаки. Приєднання можуть бути двосторонніми або 
багатосторонніми. Прикладом двостороннього приєднання є відносини між системами 
Каліфорнії та Квебеку. Регіональна ініціатива щодо парникових газів (Regional Greenhouse Gas 
Initiative, RGGI) введена в дію як багатостороння з’єднана система майже ідентичних СТВ, кожна 
з яких прийнята на рівні держави/штату. Регіональна ініціатива від самого початку функціонує як 
єдина з’єднана система. 

Коли дві окремі системи (A і B) приєднані до спільної третьої системи (C), може створюватись 
опосередковане приєднання. Незважаючи на відсутність формального приєднання, діяльність в 
системі А може впливати на ринок в системі В (і навпаки) через вплив на ціну квот у системі спільного 
партнера, С. Приєднання до С може бути одно- або двостороннім. 

Прикладом є СТВ Нової Зеландії, яка була опосередковано приєднана до СТВ ЄС через взаємне 
визнання сертифікованого скорочення викидів (ССВ), генерованих в рамках Механізму чистого 
розвитку (МЧР). 

Крім того, системи можуть встановлювати якісні критерії або кількісні обмеження на потоки квот з 
приєднаної системи (систем). 

- Повні або необмежені приєднання. Квоти всіх систем взаємно визнані і еквівалентні для цілей 
забезпечення відповідності без будь-яких обмежень, фактично створюючи єдиний ринок. 

- Обмежені приєднання. Обмеження на потік квот з приєднаної системи. Вони можуть бути 
кількісними або якісними, подібно до обмежень, встановлених більшістю СТВ на використання 
компенсаційних кредитів. 



 

1-Односторонні; 2-Двосторонні; 3-Багатосторонні; 4-Опосередковані; 5-Система А; 6-Потік квот; 7-Система С; 8-Система В; 9-Система В* 

Координуючи та узгоджуючи програмні цілі, механізми забезпечення відповідності чи інші функції, 
системи можуть обмінюватися інформацією та найкращими практиками, підвищувати 
порівнянність, надавати політичну підтримку, зменшувати проблеми конкурентності і витоків, а 
також спрощувати адміністративні процедури для компаній, що працюють у різних системах. 

Співпраця також може дати усталеній СТВ можливість обмінюватися інформацією з новою 
системою, спрощуючи технічний, юридичний та адміністративний тягар і знижуючи витрати, а також 
згладжуючи потенційний шлях до можливого повного приєднання. 

Кран на рисунку зображає якісні та/або кількісні обмеження, накладені Системою B на надходження 
квот із Системи C. 

14.2 Минуле, теперішнє та майбутнє приєднання СТВ 

Приєднання може надати економічні, політичні та адміністративні переваги, які допомагають 
підтримувати цілі структури СТВ. 

Приєднання СТВ можуть стати стратегічним кроком до більш інтегрованого глобального вуглецевого 
ринку та, як результат, економії коштів. 

Залучені 
системи 

Основні характеристики Основні події 

Каліфорнія і Квебек 

(теперішній час) 

 Двостороннє приєднання 
 Окремо встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільна система аукціонів та реєстрації 

2011 — Каліфорнія і Квебек прийняли рекомендації Західної 
кліматичної ініціативи (Western Climate Initiative, 
WCI) щодо структури систем 

2013 — Каліфорнія і Квебек незалежно прийняли нормативні 
зміни з метою взаємного визнання програм 

2014 — приєднання програм Каліфорнії і Квебеку 

Каліфорнія і Квебек 
з Онтаріо  

(в минулому; 

приєднання діяло 
лише протягом 
першого півріччя 

2018 року) 

 Встановлення приєднання до систем Каліфорнії 
 і Квебеку (з пізнішим роз’єднанням) 

 Окремо встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільна система аукціонів та реєстрації 

2017 — Між трьома юрисдикціями укладена угода 
про приєднання 

2018 — Приєднання починає працювати (діяло з січня по 
червень 2018 року) 

2018 — Провінція Онтаріо вийшла зі з’єднаного ринку 
після виборів нового уряду провінції, але нова 

угода про приєднання залишається чинною для 
Каліфорнії і Квебеку 



ЄС і Австралія  

(в минулому; 

приєднання 
планувалось, але 
ніколи не вступило 

в силу) 

 Можливе двостороннє приєднання, починаючи з 
одностороннього приєднання, завдяки якому 
австралійські суб'єкти могли б використовувати 
 квоти ЄС 
 Окремо встановлені обмеження 
 Деякі особливості структури перебували в 

процесі    узгодження 

2012 — Домовленість про початок переговорів про можливе 
двостороннє  приєднання, починаючи з 2018 року 

2014 — Автралія скасовує дію свого Механізму вуглецеве 
ціноутворення, що кладе край обговоренню 
можливого приєднання до СТВ-ЄС 

ЄС і Норвегія 
(в минулому; 
приєднання діяло 
протягом 2005- 
2012 рр.) 

 Приєднання спочатку було одностороннім – 
Норвегія приймала квоти ЄС (2005–2007 рр.) і 
розвинулось до двостороннього приєднання (2008–

2012 рр.) 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Окремі аукціони і системи реєстрації 

2005 — Початок функціонування одностороннього 
приєднання 

2007 — Укладена угода про двостороннє приєднання з  
 2008 року — Початок функціонування 
двостороннього приєднання 

2012 — Директива про третій етап СТВ-ЄС (2013–2020 
рр.), включена до переглянутої угоди про 
Європейський економічний простір, що зробить 
Норвегію частиною СТВ-ЄС 

ЄС і Швейцарія 
(теперішній час) 

 Двостороннє приєднання 
 Окремо встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури після вжиття 

Швейцарією заходів для узгодження своєї СТВ із 
СТВ-ЄС 
 Окремі аукціони 

2011 — Початок офіційних переговорів про 
укладення угоди про приєднання 

2017 —Підписання угоди про  приєднання 

2020 — Приєднання вводиться в дію 

Регіональна 
ініціатива щодо 
парникового газу 
(теперішній час) 

 Багатостороннє приєднання між державами- 

учасницями 
 Склад учасників змінюється з часом через 

приєднання/вихід держав 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільні аукціони 
 Однакові системи реєстрації 

2005 — Підписана угода між першими сімома 
державами 

2006 — Опубліковано Типове положення, яке 
створює нормативну базу Ініціативи 

2009 — Початок функціонування в 10 державах 

2017 — Опубліковано Типове положення на 2021–
2030 рр.  

Регіональна 
ініціатива щодо 
парникового газу і 

Нью-Джерсі 
(теперішній час) 

 Від’єднання з повторним приєднанням до 

Регіональної ініціативи щодо ПГ 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільні аукціони 
 Однакові системи реєстрації 

2005 — Нью-Джерсі серед перших учасників, які 
підписали Регіональну ініціативу щодо ПГ 

2009 — Починається функціонування Регіональної 
ініціативи щодо ПГ 

2011 — Нью-Джерсі виходить з Регіональної 

ініціативи щодо ПГ після виборів 
нового губернатора 

2019 — Нью-Джерсі приймає закон про 
повторне приєднання до 
Регіональної ініціативи щодо ПГ 

2020 — Нью-Джерсі повторно приєднується до 
Регіональної ініціативи щодо ПГ 

Регіональна 
ініціатива щодо 

парникового газу і 
Пенсільванія 
(розглядається)  

  В процесі розробки нормативного акту з наміром 
приєднання до Регіональної ініціативи щодо ПГ з 
2022 року 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільні аукціони 
 Однакові системи реєстрації 

2019 — Наказ губернатора Пенсильванії з вимогою 
опрацювання пропозицій до положення про 
СТВ для узгодження з Регіональною 
ініціативою щодо ПГ 

2020 — Пенсильванія пропонує перший проєкт 
положення про СТВ, узгодженого з 
Регіональною ініціативою щодо ПГ, з 
наміром приєднання до Ініціативи з 
2022 року  



Регіональна 
ініціатива щодо 
парникового газу і 
Вірджинія 

(теперішній час) 

 Прийнято законодавче рішення про приєднання до 
Регіональної ініціативи щодо ПГ з 2021 року 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 

 Спільні аукціони 
 Однакові системи реєстрації 

2017 — Вірджинія пропонує положення про СТВ 
узгоджене з Регіональною ініціативою щодо ПГ, 
з наміром приєднання до Ініціативи до 
2020 року 

2018 — Вірджинія оприлюднює переглянуту і 
остаточну редакцію положення про СТВ 

 2019 — Вірджинія приймає положення про СТВ, яке 
включає приєднання до Регіональної 
ініціативи щодо ПГ 

2020 -    законодавчий орган штату приймає бюджет, 
який блокує приєднання до Регіональної 
ініціативи щодо ПГ 

2020 — Новообраний законодавчий орган приймає 
законодавство про СТВ, яке передбачає 

приєднання до Регіональної ініціативи щодо ПГ 
з 2021 року 

Токіо і Сайтама 
 (теперішній час) 

 Двостороннє приєднання 
 Окремо встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Окремі механізми розподілу і система реєстрації 

2011 — Приєднання починає функціонувати 
відразу після запуску СТВ Сайтама 

Ініціатива у сфері 

транспорту і 
кліматична 
ініціатива (TCI) 
(розглядається) 

 Завершується оформлення Меморандуму про 
порозуміння (MoU) з метою встановлення 
багатостороннього приєднання  держав-учасниць 

Ініціативи з 2022 року 
 Спільно встановлені обмеження 
 Подібні особливості структури 
 Спільні аукціони 
 Однакові системи реєстрації 

2018 — Група юрисдикцій ініціативи TCI оголошує про 
розробку механізму  вуглецевого 
ціноутворення для транспортного сектору 

2019 — Група юрисдикцій ініціативи TCI пропонує 
проєкт механізму та проєкт Меморандуму 
про порозуміння  для СТВ транспортного 
сектору 

 

15. Результат-орієнтовані механізми підтримки вуглецевого землеробства в ЄС – 
Принципи побудови схем вуглецевого землеробства для досягнення цілей стратегії 
«Від ферми до столу» та ініціативи «Готовність - 55» 

Як зазначалось в Частині 1 цього дослідження, сільське господарство безпосередньо генерує понад 
10% європейських викидів ПГ. У той же час, секвестризуючи вуглець у ґрунтах, торфовищах та 
агролісівницьких системах, сільське господарство має значний потенціал для пом’якшення наслідків 
зміни клімату. 

Заходи, спрямовані на зменшення викидів від сільського господарства та збільшення секвестрації 
вуглецю називають вуглецевим землеробством. 

низьковуглецеве сільське господарство створює реальну можливість пом’якшення наслідків зміни 
клімату – однак слід переконатись у тому, що таке пом’якшення є додатковим, реальним, 
постійним та забезпечує супутні вигоди. 

низьковуглецеве сільське господарство передбачає значні потенційні можливості для пом’якшення 
наслідків зміни клімату а також інші супутні соціальні вигоди, зокрема, збереження біорізноманіття, 
здоров’я ґрунтів та якості води. Сприяння широкомасштабному впровадженню 
сільськогосподарського пом'якшення клімату має бути європейським пріоритетом. Необхідно бути 
впевненим у тому, що низьковуглецеве сільське господарство забезпечує постійне пом’якшення та 
приносить супутні вигоди, не заохочуючи дії, що суперечили б іншим цілям Європейського зеленого 
курсу (як-от благополуччя тварин). 

Основним викликом є економічно ефективний, точний моніторинг; необхідне також ретельне 
управління ризиками непостійного та недодаткового пом’якшення наслідків зміни клімату. 

низьковуглецеве сільське господарство просувається як стратегія пом’якшення наслідків зміни 
клімату, однак секвестрація вуглецю у ґрунті може принести значну користь екосистемам, 



збереженню біорізноманіття та води, а також фермерам - завдяки підвищенню стійкості та 
прибутковості. Це може бути сценарій потрійного виграшу. 

Існуючі політики ЄС щодо клімату, біорізноманіття та сільського господарства пропонують багато 
потенційних джерел фінансування та можливостей заохотити фермерів до дій, спрямованих на 
пом’якшення наслідків зміни клімату. 

Добровільні вуглецеві ринки та фінансування ланцюгів постачання можуть відіграти свою роль у 
збільшенні масштабів вуглецевого землеробства, хоча Спільна сільськогосподарська політика (CAP), 
враховуючи її обсяг та вплив, передбачає найбільш значні можливості (але й бар’єри) для 
широкомасштабного впровадження вуглецевого землеробства. 

Щоб сприяти сталому переходу сільськогосподарських та продовольчих систем ЄС, узгодженому з 
цілями Зеленого курсу, Схема вуглецевого землеробства (Carbon Farming Scheme, CFS) повинна бути 
націлена на системні перетворення систем землеробства через прийняття багатовимірного підходу 
(окрім зосередження на вуглеці). 

Визначення Схеми вуглецевого землеробства (CFS): зелена бізнес-модель, що винагороджує 
землекористувачів за впровадження покращених методів землекористування в результаті чого 
збільшується секвестрація вуглецю та/або зменшується вивільнення вуглецю в атмосферу. 

Потрібно брати до уваги такі критерії: 

- абсолютне скорочення всіх викидів ПГ 
- збільшення секвестрації вуглецю у ґрунтах і агроекологічних інфраструктурах 
- сприяння диверсифікації агроекосистем від ділянок до ландшафтів 
- зменшення загальної залежності систем землеробства від внесених та синтетичних матеріалів. 

З огляду на перелічене вище, визначено п’ять напрямків діяльності (які, проте, частково 
перетинаються): 

- краще управління торфовищами 
- розвиток агролісівництва 
- збереження та збільшення запасів ґрунтового органічного вуглецю 
- кращі методи утримання худоби (годівля і використання гною) і 
- краще управління внесенням азоту/добрив. 

Перші три напрямки охоплюють дії, метою яких є секвестрація вуглецю у різних нішах 
агроекосистем, тоді як інші два напрямки більше стосуються скорочення викидів, зокрема шляхом 
підвищення ефективності та впровадження технологій. 

Паралельно з цим необхідно досягти цілей стратегії «Від ферми до столу» (F2F) і Стратегії щодо 
біорізноманіття (BDS) щоб підтримати продуктивний потенціал наших агроекосистем, на який уже 
вплинули зміна клімату і крах біорізноманіття. 

Згадані цілі включають абсолютне зменшення використання синтетичних речовин (як добрив, так і 
пестицидів) і рішучу (ре)диверсифікацію агроекосистем–від ділянок до ландшафтів (шляхом 10% 
охоплення ландшафтних особливостей і 25% охоплення органічним землеробством). Досягнення 
таких цілей також сприятиме секвестрації вуглецю у ґрунті і, значною мірою, більш ефективному 
використанню азоту. Все це повністю підтримує досягнення кліматичних цілей. 

З іншого боку, зміни, спрямовані лише/здебільшого на ефективність з точки зору зменшення викидів 
вуглецю, як-от ті, що належать до двох останніх із вищезазначених напрямків діяльності– 
тваринництва і управління внесенням добрив – можуть завдати шкоди здоров’ю екосистем. 
Зокрема, це стосується інгібіторів нітрифікації або кормових добавок, широке використання яких 
іноді вважається наріжним каменем дуже амбітних сценаріїв протидії змінам клімату: 



- Відповідно до рекомендацій Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (Intergovernmental 
Panel on Climate Change, IPCC) використання інгібіторів нітрифікації спрямоване на обмеження 
викидів N2O внаслідок внесення азоту. Однак це сприяє збільшенню викидів, а потім повторному 
осадженню аміаку в природних екосистемах, що має серйозні побічні наслідки для природних 
екосистем – тоді як той же процес також відповідає за непрямі викиди N2O, підриваючи загальний 
вплив такої технології на клімат. 

- Кормові добавки, призначені для підвищення ефективності конверсії корму, одночасно 
зменшують ферментацію в кишківнику жуйних тварин і можуть на 10-15% скоротити викиди 
метану без впливу на продуктивність корів. Проте, як ці добавки впливають на якість гною і, у 
свою чергу, на агроекосистему (зокрема на ґрунти), куди вноситься такий гній, залишається 
відносно невідомим. 

Далі наведений огляд варіантів вуглецевого землеробства: 

Критерій оцінки Управління торфовищами Агролісівництво 

Збереження і 
збільшення вмісту 

ґрунтового 
органічного вуглецю 

в мінеральних 

ґрунтах 

Утримання худоби і 
використання гною 

Управління 
вмістом 

поживних 
речовин на орних 

землях і 

пасовищах 

Заходи 
вуглецевого 

землеробства  

Повторне 

зволоження/збереження 
торфовищ / управління 
торфовищами 

Створення, 

відновлення та 
управління 
деревними 
характеристиками 
ландшафту 

 

Управління орними 
землями та 
пасовищами 

Технології 

зменшення 
кишкового 
метану, 
використання 
гною, 
підвищення 
ефективності 
стада і кормів 

Покращене 

планування 
внесення 
поживних 
речовин, строки 
і внесення 
добрив; 
зменшення 
кількості 

добрив 

Загальний 

потенціал ЄС для 
пом’якшення 
наслідків зміни 
клімату 
(МтCO2-e/рік) 

51 - 54 

МтCO2-e/рік 

8 – 235 

МтCO2-e/рік 

9 – 70 

МтCO2-e/рік 

14 – 66 

МтCO2-e/рік 

19 МтCO2-e/рік 

Потенціал для 
пом’якшення 
наслідків зміни 
клімату в 
розрахунку на 

гектар 
 (тCO2-e/га/рік) 

3.5 - 29 0.03 – 27 0.5 - 7 Немає даних Немає даних 

Механізм 
пом’якшення 
наслідків зміни 
клімату 

Запобігання викидам Видалення вуглецю Видалення 
вуглецю і 
запобігання 
викидам 

Скорочення 
викидів 

Скорочення 
викидів 

Вид змін 
Землекористування Управління Управління і 

землекористування 
Управління Управління 

Супутні вигоди 
для фермерів 

Можливості для вирощування 
біомаси (продуктивне 
використання вологих 

торфовищ) 

Диверсифікація 
продукції захищає 
від втрати врожаю 

монокультури 

Покращена 
здатність 
утримання вологи і 

стиглість ґрунтів, 
підвищена 
продуктивність 

Зниження 
виробничих 
витрат (корми, 

добрива, 
енергія), 
здоров’я і 
продуктивність 
ґрунтів 

 
Зниження 
виробничих 

витрат 



Супутні вигоди 
для суспільства 

Біорізноманіття, регулювання 
повеней, якість води 

Покращена 
здатність 

утримання 
вологи, 
мікроклімат, 
здоров’я ґрунтів, 
біорізноманіття 

Покращена 
здатність 

утримання вологи, 
здоров’я ґрунтів, 
біорізноманіття 

Зменшення стоку 
поживних 

речовин; 
Зниження 
викидів аміаку 

Зменшення 
стоку 

поживних 
речовин; 
Зниження 
викидів аміаку 

Ризики 

Викиди CH4 (незважаючи на 
чисту вигоду від запобігання 
викидам ПГ), зменшення 
виробництва 

Вплив 
немісцевих 
видів на 
біорізноманіття 

Вплив біовугілля і 
нефермерського 
компост у на 
здоров’я ґрунтів і 
біорізноманіття 

Благополуччя 
тварин; Вплив 
кормових 
добавок на якість 
води 

Вплив 
інгібіторів 
нітрифікації на 
якість води 

 
Таким чином, ініціативи щодо впровадження вуглецевого землеробства повинні віддавати 
пріоритет методам, які приносять численні вигоди (наприклад, для клімату та біорізноманіття), 
одночасно мінімізуючи ризики. 

Тим не менш, ймовірно, що значне скорочення використання внесених матеріалів і диверсифікація 
агроекосистем, як того вимагають стратегії «Від ферми до столу» (F2F) і Стратегія щодо 
біорізноманіття (BDS), при теперішньому рівні наших знань призведуть у короткостроковій 
перспективі до незначного зниження загального сільськогосподарського виробництва. 

В умовах, коли довгострокові кліматичні стратегії спрямовані на збільшення постачання біомаси для 
заміни викопного вуглецю (або для енергетичних чи промислових цілей), Схема вуглецевого 
землеробства (CFS) може досягти успіху лише за умови, що вона супроводжуватиметься 
скороченням виробництва та споживання продуктів тваринництва в межах ЄС. 

Сьогодні тваринництво поглинає 43% біомаси, яка споживається в ЄС, лише 13% використовується 
безпосередньо для їжі, 23% для промислових цілей і 20% для виробництва енергії. Оскільки 
викопний вуглець сьогодні складає 55% від сумарного обсягу вуглецю, який споживається в ЄС, або 
550 Мт вуглецю (С), і оскільки кількість викопного вуглецю слід різко зменшити, якщо ми прагнемо 
досягти кліматичних цілей, то менше отриманого з біомаси вуглецю слід спрямовувати у 
тваринництво, а пріоритет слід віддати «біомасі з низькою альтернативною вартістю». 

З огляду на це, слід розвивати екстенсивні системи тваринництва, які спираються на непродовольчі 
конкуруючі корми – і, зокрема, екстенсивні пасовища, з огляду як на екосистемні функції, які вони 
виконують (кругообіг поживних речовин і управління ландшафтом), так на їх внесок в досягнення 
кліматичних цілей. 

Щоб допомогти оцінити перспективи вуглецевого землеробства і розробити дорожню карту для 
надання українським фермерам можливостей на вуглецевому ринку, важливо синтезувати досвід 
глобальних ініціатив та ініціатив ЄС, щоб ідентифікувати передову практику, бар’єри та потенційні 
рішення для впровадження виплат за результатами. Зокрема, аналізуючи отримані уроки, які 
стосуються різних аспектів структури схем, включаючи: управління схемою, охоплення та 
прийнятність, базовий рівень та додатковість, вимірювання, моніторинг та верифікацію, механізм 
винагороди, прозорість та звітність, постійність, ризик та механізми гнучкості, а також прийняття та 
бар’єри, можна окреслити у першу чергу, чим результат-орієнтовані схеми, відрізняються від схем, 
орієнтованих на дії, а потім, зосередивши увагу на результатах, а не на приписах конкретних дій, 
пояснити як такі схеми можуть забезпечити гнучкість для фермерів. 

Для впровадження Схеми вуглецевого землеробства (CFS) потрібно одночасно встановити цільові 
показники для сільськогосподарського сектору і перевести їх у конкретні завдання для фермерів. 
Окрім поставленої Комісією цілі зробити таку схему способом диверсифікації доходів 
землекористувачів, схему слід побудувати так, щоб підтримувати стійке перетворення систем 
землеробства. Це матиме певне значення для структури схеми та управління нею. 



Зокрема слід розглянути три аспекти: яким буде масштаб і периметр її розгортання? Як буде 
фінансуватись схема? Як належить контролювати/відстежувати її впровадження? 

15. 1 Що таке результат-орієнтовані схеми вуглецевого землеробства? 

Фермерам у ЄС протягом тривалого часу пропонують виплати за дії, тобто за дотримання дуже 
конкретних методів ведення сільського господарства або технологій, обраних керівними органами 
з огляду на передбачувані екологічні вигоди. Простіше кажучи, фермери отримують певну плату за 
певні дії, наприклад, за дотримання певних методів ведення сільського господарства або 
впровадження певних технологій. Виплати за дії широко застосовуються в рамках Спільної 
сільськогосподарської політики (наприклад, агроекологічні та кліматичні платежі відповідно до 
Компонента 2). Виплати є відносно простими. До фермерів та адміністраторів не висуваються високі 
вимоги щодо моніторингу. Однак фактичний вплив виплат за дії на пом’якшення наслідків зміни 
клімату є невизначеним, оскільки виплати залежать лише від дій, а не від їх результатів. 

З іншого боку, кілька схем або проєктів пропонували виплати за результатами (схеми, які 
вимагають встановлення прямого та явного зв’язку між отриманими результатами 
(наприклад, запобіганням викидам ПГ або секвестрацією CO2) та виплатами 
землекористувачам), де заохочувальні виплати пов’язані з вимірюваними результатами, 
досягненими на фермі, незалежно від застосованих точних методів землеробства. Простіше кажучи, 
фермери отримують виплати, які залежать від фактичного результату пом’якшення наслідків зміни 
клімату (зазвичай виміряного в тCO2-e, який секвеструється, або не викидається), якого вони 
досягають незалежно від вжитих конкретних заходів. Виплати за результатами передбачають 
виконання кількісної оцінки та верифікації результатів пом’якшення наслідків зміни клімату, що 
вимагає дорогого і складного моніторингу, звітності та верифікації, а невизначеність цін і результатів 
застосованих заходів пом’якшення створює невизначеність для фермерів. Сильна сторона схеми 
полягає у високому рівні екологічної визначеності і довіри завдяки явному зв’язку між внеском у 
пом’якшення наслідків зміни клімату і виплатами, крім того, гнучкість схеми може спонукати 
фермерів до інновацій та адаптації заходів пом’якшення до місцевих умов. 

Нещодавно реалізовані на фермах пілотні проєкти дозволили зрозуміти, як застосування 
використання виплат за результатами впливає впровадження вуглецевого землеробства, якість 
води та функціональність ґрунту. Зрештою, існує також цінний досвід схем, реалізованих за межами 
ЄС, як-от добровільні стандарти вуглецевого ринку, а також нові проєкти в ЄС, які дають уроки для 
вивчення і натхнення. 

Порівняно зі стимулами, що ґрунтуються на діях, стимули відповідно до отриманих результатів 
мають ряд переваг, але й проблеми та обмеження, підсумовані нижче: 

Переваги результат-орієнтованої схеми вуглецевого землеробства: 

- гнучкість для фермера – заохочення адаптивності, інновацій та підприємництва. 
- для покупців – чіткіший зв’язок між виплатами і впливом на викиди вуглецю – більша 

довіра/привабливість і потенціал для більшої додатковості. 
- вплив на викиди вуглецю є метою, а не побічним ефектом сталого сільського господарства – 

потенційно вища ефективність. 
- менший несприятливий відбір фермерами ділянок з нижчою врожайністю (тобто з меншими 

альтернативними витратами); 
- освітня роль для фермерів і суспільства в цілому. 

Проблеми і обмеження результат-орієнтованої схеми вуглецевого землеробства: 

- потенційно вищі фінансові ризики/невизначеність для фермерів. 
- потенційно вищі операційні витрати для розробників. 



- виклики, пов’язані з моніторингом, звітністю і верифікацією результатів пом’якшення наслідків 
зміни клімату (витрати, рівень достовірності/надійності); 

- виклики забезпечення додатковості та постійності впливу на викиди вуглецю. 
- потенційно тривалий час, необхідний для того, щоб відбулись надійно вимірювані зміни; в 

деяких випадках зміни помітні лише після завершення життєвого циклу проєкту. 
- надання фермерам більшої гнучкості означає також, що потужна консультативна підтримка 

повинна бути вбудована у структуру схеми; однак для цього може бракувати можливостей або 
ресурсів. 

Одним із чинників, який відрізняє схеми вуглецевого землеробства від більш усталених 
орієнтованих на результат схем збереження біорізноманіття, є потенційна можливість 
фінансування схеми за рахунок вуглецевого ринку. 

Більшість схем поза межами ЄС, які розглядались в рамках цього дослідження, фінансуються завдяки 
можливості продавати вуглецеві кредити на ринках відповідності або добровільних ринках. Кредити 
видаються реєстром після моніторингу та верифікації результатів. Кредити можна продати як 
конвертовані компенсаційні кредити - для компенсації викидів, або як сертифікати скорочення 
викидів (непридатні для продажу). 

В деяких державах-членах доступні додаткові національні і регіональні джерела бюджетного 
фінансування. Одним із ключових чинників, який, імовірно, буде визначати вибір доступних джерел 
фінансування, є суворість вимог, які джерело фінансування висуває до системи МЗВ. 

Гібридні виплати: Слід згадати також так звані гібридні виплати, які містять елементи виплат за дії 
та виплат за результатами, поєднуючи низький ризик, авансові або гарантовані виплати за 
впровадження конкретних дій з управління фермою, з додатковими виплатами на основі фактично 
виміряних результатів заходів із пом’якшення наслідків зміни клімату. Авансові виплати можуть 
використовуватись для покриття витрат на впровадження або для зменшення фінансового ризику 
для фермерів. Гібридні моделі можуть підвищити зацікавленість фермерів з огляду на зниження 
ризику та усунення початкових фінансових бар’єрів, водночас забезпечуючи фермерам гнучкість у 
впровадженні заходів, які будуть оптимальними для конкретних ферм, і гарантуючи реальні 
кліматичні результати для суспільства. 

15.2 Елементи структури результат-орієнтованої схеми вуглецевого землеробства 

Постановка цілей і критерії відбору: 

- Схема зосереджує увагу на скороченні викидів, зберіганні вуглецю чи на поєднанні обох 
варіантів? 

- Географія охоплення 
- Охоплені системи землеробства 
- Хто може брати участь у схемі? 
- Чи стосується схема ферми в цілому? 
- Як уникнути несприятливого відбору та ризику недобросовісності? 

Базовий рівень і додатковість: 

- Базовий рівень, відносно якого вимірюється додатковість 
- Схема має забезпечити отримання результатів, яких інакше б не було. 
- Екологічна додатковість 

· Необхідно уникнути витоку вуглецю, тобто переміщення видаленого в одному місці вуглецю 
у інше місце. Схема може включати утримання накопиченого вуглецю, який інакше був б 
вивільнений 

- Фінансова додатковість 
· Чи фермери зробили б це у будь-якому випадку, можливо, для підвищення продуктивності? 



· Чи за це фермерам платять з іншого джерела і, отже, існує ризик подвійного фінансування? 
- Регулятивна додатковість 

· Заходи виходять за межі виконання вимог законодавства ЄС (Стандартів належних 
сільськогосподарських та екологічних умов (GAEC), національного або місцевого 
законодавства? 

Постійність 

- Широко використовується стандарт постійності, який полягає в тому, що будь-які скорочення 
викидів парникових газів і видалення атмосферного вуглецю мають тривати принаймні 100 років 

- Як забезпечується постійність? Які буферні, страхові чи інші механізми створені для усунення 
природних збурень? 

Показники результату 

- Результат-орієнтовані схеми вуглецевого землеробства передбачають вимірювання кліматичної 
вигоди в одиницях МтCO2екв чистого скорочення викидів вуглецю або чистого збільшення 
кількості накопиченого вуглецю у ґрунті та біомасі. 

- Можна також вибрати між вимірюванням абсолютного скорочення викидів, зниженням 
інтенсивності викидів або комбінацією обох показників 

- Можна вибрати між прямим вимірюванням і проксі-показниками скорочення викидів 
- Зрозуміло, що існує компроміс між достовірністю і вартістю вимірювання показника 

Моніторинг, звітність та верифікація (МЗВ) 

- Моніторинг, звітність та верифікація (МЗВ) стосується того, наскільки достовірно вимірюються 
кліматичні заходи та викиди учасниками, як вони зобов'язані подавати звітність та як відповідні 
органи перевіряють точність даних. Моніторинг, звітність та верифікація є невід’ємною частиною 
орієнтованої на результат схеми вуглецевого землеробства, оскільки кількісно визначає вплив 
кліматичних заходів, тобто результати. 

- Моніторинг стосується кількісного визначення викидів або поглинання ПГ і включає збір даних, 
а також методи розрахунку 

- Звітність визначає, як учасники повинні записувати та передавати дані моніторингу відповідним 
органам та/або державним установам 

Верифікація означає процес встановлення достовірності і точності звітності 

Механізм винагороди 

- Ринкова винагорода 
- Неринкова винагорода 
- Виплати на основі витрат 
- Як розраховується винагорода та як вона співвідноситься з рівнем досягнення результатів, 

виходячи з показника винагороди? 
- Чи винагороджуються супутні вигоди? Винагорода у формі грошових виплат, або права власності 

(тобто вуглецеві кредити)? 
- Коли призначається виплата? 

Управління та підходи до незабезпечення відповідності та шахрайства 

- Яка організація володіє / керує схемою? 
- Оперативні структури та обов’язки 
- Тип незалежного нагляду / аудиту 
- Чи забезпечується цілісність системи моніторингу, звітності та верифікації? 



- Чи запроваджені процедури для уникнення подвійного обліку, тобто випадкового або 
навмисного багаторазового використання однієї і тієї ж одиниці скорочення викидів або 
поглинання вуглецю? 

- Види консультативних послуг, передбачені для підтримки фермерів? 

Ситуація сьогодні 

Очевидно, що існує внутрішнє протиріччя, яке зберігатиметься принаймні в короткостроковій та 
середньостроковій перспективі, між необхідністю швидко наростити масштаби впровадження 
вуглецевого землеробства на всіх сільськогосподарських угіддях в ЄС, маючи на меті досягнення 
кліматичних цілей, і незрілістю схем виплат за результатами вуглецевого землеробства і доступних 
для фермерів вуглецевих ринків. 

Невідкладним пріоритетним завданням є розробка і супроводження низки результат-орієнтованих 
пілотних схем вуглецевого землеробства, пристосованих до місцевих або регіональних умов, за 
підтримки не лише різних приватних ініціатив, але й програм Horizon. Разом з тим, необхідно також 
зосередитись на ширшому впровадженні добре продуманих орієнтованих на дії або гібридних схем, 
щоб зробити перший крок до реального внеску сільського господарства у досягнення кліматичних 
цілей ЄС. Це сприятиме подальшому впровадженню вуглецевого землеробства завдяки 
підвищенню обізнаності та знань фермерів, консультантів та інших зацікавлених сторін. 

Загалом, дослідження конкретних прикладів, проведені до цього часу, свідчать про те, що 
рекультивація торфовищ, їх повторне зволоження і агролісівництво - це ті методи вуглецевого 
землеробства, які є найбільш зрілими та готовими до розробки і тестування масштабного 
результат-орієнтованого механізму підтримки вуглецевого землеробства в умовах ЄС. 

- Величезна площа пасовищ в ЄС та існування багатьох механізмів орієнтованого на результат 
управління пасовищами, означають, що варто дослідити, як можна включити в існуючі схеми 
елемент вуглецевого землеробства з метою збереження та збільшення запасів ґрунтового 
органічного вуглецю. 

Масштаби тваринництва в ЄС свідчать про існування потенціалу для масштабного розгортання 
вуглецевих аудитів у тваринництві, проте такі механізми повинні толерувати помірний рівень 
невизначеності, пов’язаний із сучасними інструментами аудиту вуглецю в сільському господарстві. 

Крім того, слід уникати підтримки і, отже, укорінення методів виробництва продуктів харчування, 
пов’язаних з високим рівнем викидів, на землях, які можна використовувати ефективніше. 

Існуючі результат-орієнтовані схеми 

Існуючі схеми фінансуються з державних коштів, наприклад, з бюджету Спільної 
сільськогосподарської політики ЄС, програми LIFE, національних або регіональних фондів, 
наприклад, Програми розвитку сільської місцевості, або агроекологічних заходів, більшість - через 
оперативні групи Європейського інноваційного партнерства (European Innovation Partnership, EIP) у 
значенні Ст. 56 Регламенту 1305/2013, а також приватні ініціативи, як-от австрійська гумусна 
програма. Ряд агроекологічних схем виплат за результатами (Results-based agri-environment payment 
schemes, RBPS) фінансуються з кількох джерел. 

Низка агроекологічних схем і проєктів виплат за результатами, які реалізуються кількома 
державами-членами ЄС, охоплюють різні екологічні проблеми і використовують декілька різних 
показників. 

Такі схеми можуть впроваджуватись шляхом колективних підходів, як, наприклад, у Нідерландах, 
залучення місцевих або корінних громад, таких як саамські оленярі у Швеції, або силами окремих 
фермерів і землекористувачів. Головним у всіх цих підходах є залучення знань фермерів до 



управління своєю землею у спосіб, що сприяє збереженню біорізноманіття, а також отримання 
інших результатів для довкілля поряд з іншою сільськогосподарською діяльністю. 

Висновки для українських фермерів та зацікавлених сторін 

В пакеті «Готовність - 55» міститься пропозиція щодо створення сектору «Сільське господарство, 
лісове господарство та інше землекористування» (Agriculture, Forestry and Other Land Use, AFOLU) 
(тобто політичної архітектури), що об’єднає сільське господарство, лісове господарство та 
землекористування в єдиному правовому інструменті, який дозволить полегшити розробку 
ефективних та дієвих політик у цих секторах та краще узгодити її з інструментами 
сільськогосподарської політики ЄС. 

Таким чином, до 2035 року сектори сільського та лісового господарства стануть першим чистим 
сектором без парникових газів. 

Потім, починаючи з 2036 року, сектор, спираючись на надійну систему сертифікації вуглецевих 
кредитів, генеруватиме вуглецеві кредити для збалансування залишкових викидів в інших секторах. 

Щоб забезпечити стале виробництво продовольства, стратегія Комісії «Від ферми до столу» 
покладається на продукт (нові сорти насіння, нові методи селекції, новий баланс між білками 
тваринного та рослинного походження, …), процес (природоорієнтовані технологічні та цифрові 
рішення, менше використання ресурсів), секвестрацію вуглецю силами фермерів і лісівників, 
виробництво відновлюваної енергії, анаеробні реактори для виробництва біогазу з відходів та 
залишків сільського господарства, …) та системні інновації (біоекономіка замкнутого циклу, 
креативне повторне використання відходів, …). 

Прикладом нової зеленої бізнес-моделі є секвестрація вуглецю фермерами і лісниками. Методи 
землеробства, які дозволяють поглинати CO2 з атмосфери, сприяють досягненню цілі кліматичної 
нейтральності та повинні винагороджуватись, насамперед шляхом створення добре 
функціонуючого вуглецевого ринку, який визнає зусилля фермерів і лісівників. 

За відсутності зрілого вуглецевого ринку, основним інструментом визнання таких зусиль і методів, 
не охоплених схемами вуглецевого землеробства, залишається Спільна сільськогосподарська 
політика. 

Комісія окреслює нову зелену архітектуру Спільної сільськогосподарської політики, яка посилює 
обов’язкові вимоги до зеленого землеробства і розширені можливості його фінансування. 
Розширені умови пов’язують фінансовану ЄС підтримку доходів з методами та схемами 
землеробства, дружніми до довкілля і клімату. 

Нові екосхеми мають потенціал для збільшення фінансування таких сталих практик, як точне 
землеробство, агроекологія (включно з органічним землеробством), низьковуглецеве сільське 
господарство та агролісівництво. 

Агроекологічні і кліматичні заходи та інвестиції, що фінансуються за рахунок підтримки розвитку 
сільських районів (Компонент II) покращать екосистеми, сприятимуть ефективності використання 
ресурсів, та руху до низьковуглецевої економіки, стійкої до зміни клімату. 

Моделі механізмів фінансування вуглецевого землеробства, які належить оцінити в Україні 

Виплати фермерам за низьковуглецеве сільське господарство здійснюються через механізм 
фінансування вуглецевого землеробства. Далі показані 4 загальні варіанти структури механізму 
фінансування вуглецевого землеробства, які можна було б застосувати в Україні (якщо регулятори 
будуть орієнтуватись на механізми, що діють в ЄС). 
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Вимоги до моніторингу, звітності та 
верифікації: Низькі-середні 

Джерело фінансування: держава або НУО 

Приклад: Зелені виплати Спільної 
сільськогосподарської політики (CAP), виплат, 
передбачені Компонентом 2 

Виплати: Грошові (як правило, виплати за дії; 
можливі гібридні виплати або виплати за 
результатами) 

1-МЗВ; 2-Джерело фінансування (держава або НУО) 

Центральне джерело фінансування виплачує фермерам винагороду за впровадження заходів з кліматично-
орієнтованого вуглецевого землеробства (пов’язаних із культурами, ґрунтом, землекористуванням, 
худобою) 
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Вимоги до моніторингу, звітності та 
верифікації: Низькі-високі 

Джерело фінансування: 
Агропродовольча компанія 

Приклади: Arla Climate Check, SPAR 

Austria Healthy Soils for Healthy Foods 

Виплати: Грошові (як правило, виплати за дії; 
можливі гібридні виплати або виплати за 
результатами) 

1-МЗВ; 2-Агропродовольча компанія  

В межах свого власного ланцюга постачання агропродовольчі компанії платять фермерам за 
зменшення впливу на клімат керуючись можливістю цінових надбавок від клієнтів, або для досягнення 
власних кліматичних цілей компанії. Механізм відомий як «включення» (insetting) або управління 
«викидами в рубриці 3»  
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Вимоги до моніторингу, звітності та 
верифікації: середні-високі 

Джерело фінансування: Приватні 
компанії/Фізичні особи 

Приклади: MoorFutures, Label bas 

Carbone CarbonAgri, Woodland Carbon 

Code, Peatland Code 

Виплати: Компенсаційний сертифікат - 
неконвертований підлягає заміні, продається 
лише раз, а потім вилучається (виплати за 
результатами/гібридні/виплати за дії) 

1-МЗВ; 2-Посередник 

Центральний посередник платить фермерам за впровадження заходів із пом’якшення наслідків зміни 
клімату, здійснює моніторинг і верифікацію впливу заходів, і продає компенсаційні кредити приватним 
покупцям. Посередником може бути приватний або державний розробник механізму або розробник 
проєкту. Посередники нерідко забезпечують навчання/підтримку фермерів. 
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Вимоги до моніторингу, звітності та 
верифікації: високі 

Джерело фінансування: Приватні 
компанії/Фізичні особи 

Приклади: Verra VCS, Gold Standard, puro.earth 

Виплати: Придатні для вільного продажу 
компенсаційні кредити (виплати за 
результатами) 

1-МЗВ; 2-Механізм сертифікації  

Фермери впроваджують заходи, спрямовані на пом’якшення наслідків зміни клімату відповідно до 
затверджених методологій для отримання компенсаційних кредитів, які вони продають 
безпосередньо покупцям. Механізм сертифікації має гарантувати, що генеровані компенсаційні кредити 



відповідають високоякісному, унікальному пом’якшенню наслідків зміни клімату /секвестрації (тобто, 
еквівалентні видаленню вуглецю/скороченню викидів в інших секторах і, отже, придатні для продажу). 

 

Описані механізми відрізняються тим, хто в кінцевому підсумку платить фермерам, яку форму 
платежу отримує фермер (тобто грошима чи компенсаційними кредитами, придатними для 
продажу), а також, що найважливіше, вимогами до моніторингу, звітності і верифікації. 

Обсяг і суворість вимог до МЗВ і загальна складність механізму визначають вартість участі для 
фермерів, а також адміністративні витрати операторів механізму. Ці елементи також визначають 
екологічну надійність заходів із пом’якшення наслідків зміни клімату та пов’язані ризики для 
фермерів і суспільства, про які ми згадували раніше. 

Примітка: очевидно, що описані моделі механізмів фінансування вуглецевого землеробства 
більшою мірою пов’язані з добровільними вуглецевими ринками і реалізацією екологічних, 
соціальних та управлінських (environmental, social, and governance, ESG) стратегій малих і середніх 
підприємств, компаній середньої капіталізації та великих підприємств. 

15.3 Витрати та бар’єри вуглецевого землеробства 

Витрати значно відрізнятимуться залежно від типу механізму фінансування, підкатегорії вуглецевого 
землеробства, конкретних впроваджених заходів для пом’якшення наслідків зміни клімату та 
місцевих умов. 

Показовим прикладом є схема вуглецевого землеробства LIFE (2021 р.), в якій виконана оцінка семи 
потенційних заходів вуглецевого землеробства, всіх результат-орієнтованих моделей 
добровільного вуглецевого ринку з суворими вимогами до моніторингу, звітності та верифікації. 
Після врахування витрат на визначення базового рівня, на впровадження і операційних витрат 
визначено, що загальні витрати на т CO2-e знаходяться в діапазоні від 20 євро (для заліснення) до 
84 євро (для робіт на торфовищах). 

Витрати на моніторинг, звітність та верифікацію можуть зробити деякі механізми фінансування 
вуглецевого землеробства економічно неефективними для фермерів. 

В механізмах з високими вимогами щодо МЗВ витрати на кількісну оцінку викидів/поглинання та 
надання відповідних доказів адміністраторам можуть бути надзвичайно високими, переважаючи 
потенційні виплати за низьковуглецеве сільське господарство і, отже, зменшуючи зацікавленість 
фермерів (COWI, Ecologic Institute, and IEEP, 2021b). 

Особливою проблемою є випадки, коли необхідною умовою є відвідування місця та відбору зразків 
для вимірювання базових показників і змін, наприклад, запасів вуглецю в ґрунті. Це значно 
відрізняється залежно від моделі механізму фінансування вуглецевого землеробства: Label bas 
Carbone CarbonAgri оцінює, що витрати на візит консультанта на місце становить 2000 євро на одну 
ферму кожні 5 років; проєкти Золотого стандарту у перші п’ять років витрачають на верифікацію, 
валідацію і реєстрацією 67,500-87,500 дол. США (COWI, Ecologic Institute, and IEEP, 2021b); Схема 
вуглецевого землеробства LIFE (2021) оцінює, що витрати на валідацію, верифікацію та реєстрацію 
на ринку проєкту складатимуть 110,000-240,000 євро протягом перших п’яти років. 

Окрім зменшення чистих вигод, такі високі витрати на МЗВ можуть означати, що можливість стати 
учасниками механізмів з високими вимогами до МЗВ матимуть лише великі ферми або фермери. 
Отже вимоги до МЗВ вуглецевого землеробства повинні бути суворими лише настільки, наскільки 
це необхідно. Проте компроміс – нижчі вимоги до МЗВ і менша екологічна визначеність – може бути 
неприйнятним у багатьох випадках. 



 Види витрат Визначальні чинники 

Адміністратор: 
Початкові витрати 

Розробка механізму: Розробка методології (тобто, як 
кількісно оцінити пом’якшення наслідків зміни клімату, як 
здійснювати моніторинг, подавати звітність і верифікувати 
заходи, спрямовані на пом’якшення наслідків зміни клімату); 
розробка всіх правил управління і функціонування механізму. 

Наукові дослідження/збір даних: Розрахунок пом’якшення 
наслідків зміни клімату залежить від відповідних місцевих 
досліджень і даних. 

Визначення базового рівня і валідація: Адміністратор може 
нести витрати на визначення базового рівня учасника 
(наприклад, відбір зразків, візит консультанта) і валідацію 
нових учасників/нових проєктів. 

Інформаційно-роз’яснювальна робота, навчання: Витрати на 
залучення фермерів-учасників. 

Початкові витрати зазвичай є 
постійними витратами, тому вони 
будуть нижчими на т/CO2-e або на 
учасника більших механізмів. Для 
більш складних механізмів вони 
будуть вище. 

Витрати на дослідження та 
визначення базового рівня будуть 
нижчими, якщо наявні дані та 
дослідження, що підтримують 
впровадження, і якщо розробка 
схеми базується на існуючих 
прикладах. 

Адміністратор: 
Поточні витрати 

Моніторинг і верифікація: Оцінка заходів, застосованих 
фермером для пом’якшення наслідків зміни клімату на 
відповідність методології та верифікація результатів, 
витрати на аудит. 

Адміністрування механізму: адміністративні витрати, 
наприклад, на укладання контрактів, ведення реєстру, 
управління, оцінку системи тощо 

Фінансування: витрати, пов’язані з отриманням 
фінансування, наприклад, маркетинг і продаж 
компенсаційних кредитів покупцям. 

Поточні витрати є змінними, тобто 
тим вищі, чим більше залучено 
учасників (хоча з певною 
економією на масштабі). 

Більш складні механізми матимуть 
вищі витрати на МЗВ та 
адміністративні витрати. 

Фермер 
Початкові витрати 

Витрати на навчання: низьковуглецеве сільське господарство 
вимагає додаткових знань і, можливо, навчання. Фермери 
також повинні навчитися працювати в рамках механізму 
вуглецевого землеробства. 

Визначення базового рівня: Фермери можуть нести витрати 
на визначення базового рівня. 

Витрати на впровадження: Витрати фермера на 
впровадження вуглецевого землеробства (наприклад, 
витрати на придбання технологій, посадку дерев, повторне 
зволоження). 

Щоб максимально залучити 
фермерів, адміністратори можуть 
підтримувати фермерів, щоб 
зменшити початкові витрати 
(наприклад, шляхом навчання, 
підтримки з боку консультантів). 

Початкові витрати є постійними, 
тому більші учасники матимуть 
нижчі середні витрати. 

Фермер 
Поточні витрати 

Витрати на впровадження: Прямі поточні витрати на 
впровадження заходів із пом’якшення наслідків зміни 
клімату (включаючи витрати часу, додаткове обладнання, 
експлуатаційні витрати). 

Альтернативні витрати: недоотриманий прибуток через 
впровадження заходів із пом’якшення наслідків зміни 
клімату. 

Операційні витрати: МЗВ фермера і адміністративні витрати. 

Операційні витрати в 
основному залежать від вимог 
до МЗВ: складні схеми та 
високі вимоги до МЗВ 
призводять до значних витрат 
для фермерів. 

 

Подолання нефінансових бар’єрів при розширенні вуглецевого землеробства може вимагати 
значних витрат. Бар'єри для фермерів включають: 

- Витрати на навчання – низьковуглецеве сільське господарство та взаємодія з новими 
механізмами потребують нових знань і навичок, участі у тренінгах, підтримки, поширення 
інформації та практичних прикладів (і потенційно авансових виплат) 

- Ризики – Результат-орієнтовані механізми і невизначеність цін на біржових ринках створюють 
ризики для фермерів. 

Бар’єри для адміністраторів: 



- Вартість МЗВ і невизначеність – моніторинг, звітність та верифікація вуглецевого землеробства 
нерідко є відносно невизначеними або/та дорогими. 

- Інші проблеми структури – питання постійності і визначення додатковості (особливо проблеми 
витоку і земельних конкурсів (land-competition)) і взаємодія з діючими сільськогосподарськими 
та екологічними нормами ускладнюють адміністрування механізмів вуглецевого землеробства. 

- Знання адміністратора – низьковуглецеве сільське господарство вимагає від адміністратора 
знань, уміння і базового наукового розуміння та розуміння даних. 

15.4 Приклади результат-орієнтованих схем вуглецевого землеробства в ЄС: класифікація 
існуючих схем 

Ряд піонерських ініціатив у Європі розробили або почали розробляти схеми виплат, пов'язаних зі 
скороченням викидів/поглинанням ПГ у сільському господарстві. 

Ці ініціативи можуть запропонувати ідеї та уроки для майбутнього розвитку виплат за результат-
орієнтованими схемами вуглецевого землеробства. Спрямованість і обсяг цих проєктів залежать від 
ступеня, в якому вони враховують і забезпечують винагороду / виплати за результатами. 

У той же час, ці проєкти/ініціативи також різняться з точки зору охоплених ними компонентів систем 
землеробства, зокрема: 

• Суто інформаційна/не орієнтована на результат схема консультування фермерів, спрямована 
на підвищення обізнаності 

• Відповідно до Спільної сільськогосподарської політики (CAP) фермерам платять не за 
верифіковані покращення певного показника результату, а заохочують та/або винагороджують 
їх за зміни, зосереджені на управлінні. 

• Низка проєктів, які фінансуються в рамках інструменту фінансування LIFE+, а також 

Європейського сільськогосподарського інноваційного партнерства (EIP Agriculture), 
розробляють елементи та методи для результат-орієнтованих схем вуглецевого землеробства 
(наприклад, проєкти OLIVE4CLIMATE, AGRESTIC) 

• Крім того, в ЄС були розроблені проєкти для добровільного вуглецевого ринку, де фермери 
отримують вуглецеві кредити, еквівалентні впливу застосованих ними заходів із пом’якшення 
наслідків зміни клімату відповідно до схваленої методології; такі кредити можуть придбати 
приватні особи та бізнес, бажаючи зменшити свій вуглецевий слід (наприклад, MoorFutures, UK 
Woodland Carbon Code; Carbon AGRI). 

• Нарешті є ініціативи, розроблені (або на етапі розробки) компаніями роздрібної торгівлі або 
агропродовольчими компаніями в рамках управління своїми ланцюгами постачання, за якими 
фермери, що входять до ланцюга постачання, отримують винагороди за впровадження змін, які 
сприяють покращенню кліматичних результатів (наприклад, проєкт SPAR/WWF Healthy Soils for 
Healthy Food). 

• Ще один крок вперед зробили ініціативи, які просувають бажану продукцію та інгредієнти 
вуглецевого землеробства крізь (нерідко коротші ніж зазвичай) ланцюги постачання, щоб 
задовольнити стабільний попит на органічні продукти для здоровішого харчування (проєкт LIFE 
Organiko). 
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Торфовища Ферма в цілому 

Щоб розробити ефективні рекомендації щодо поширення вуглецевого землеробства в Європі, 
необхідно вивчити варіанти та зробити висновки щодо елементів структури, які є 
фундаментальними для впровадження ефективних результат-орієнтованих схем вуглецевого 
землеробства. Приклади вибору основних варіантів, які необхідно зробити, наведені у рамці далі. 

Слід також обміркувати різні механізми уможливлення розширеного впровадження схем 
вуглецевого землеробства. 

Управління 

- Яка організація володіє / керує схемою? 

- Оперативні структури та обов’язки 

- Тип незалежного нагляду / аудиту 

- Види консультативних послуг, передбачені для підтримки фермерів 

- Як пов’язана схема з національними кадастрами викидів ПГ і обліком сектору ЗЗЗЛГ? 

Охоплення і критерії відбору 

- Охоплені запаси та потоки парникових газів, географічні регіони, системи землеробства 
- Хто може стати учасником схеми? 
- Прийнятні види діяльності? 
- Які критерії відбору слід застосовувати? 
- Який показник результату буде застосовано, як він буде визначений і як це пов'язано зі 

скороченням викидів ПГ?? 
- Ризики, пов’язані з визначенням меж охоплення і тим, де пролягають такі межі, тобто, інших 

прямих екологічних наслідків, ризики невдачі, ризики несподіваних реакцій 

Базовий рівень і додатковість 

- Базовий рівень, відносно якого вимірюється додатковість 



- Як забезпечується додатковість? 
- Що зараховується до додатковості: сумарне скорочення викидів та/або зниження інтенсивності 

викидів, та/або секвестрація CO2? 

Механізми моніторингу, звітності та верифікації 

- Як слід відстежувати зміни відносно показника результатів? тобто на основі вимірювань (чого) 

або/та моделювання/застосування коефіцієнтів за замовчуванням? 

- Зобов'язання щодо звітності та ведення обліку 

- Чи проводиться зовнішній аудит? Що він повинен перевіряти? 

- Хто виконує валідацію та оцінку цілісності схеми в цілому? 

Механізм винагороди 

- Як розраховується винагорода та як вона співвідноситься з рівнем досягнення результатів, 
виходячи з показника винагороди? Чи винагороджуються супутні вигоди? 

- Винагорода має форму грошових виплат чи права власності (тобто вуглецевих кредитів)? Як 
розраховується виплата винагороди (наприклад, обсяг уникнених викидів ПГ, зусилля, яких 
необхідно докласти для досягнення змін, …? 

- Коли призначається виплата? 

Прозорість і звітність 

- Яка інформація є загальнодоступною? 
- Яким чином ставки виплат і кінцеві результати повідомляються учасникам схеми та зовнішнім 

сторонам? 
- Запроваджені механізми обміну інформації і забезпечення прозорості 
- Аналіз ефективності та дієвості схеми, який зберігається і поширюється, щоб забезпечити 

постійне навчання/інформування розробників подібних підходів 

Постійність, ризик і механізми забезпечення гнучкості 

- Як забезпечується постійність? Які буферні, страхові чи інші механізми створені для усунення 

природних збурень? 

15.5 Опис деяких схем вуглецевого землеробства, які існують в ЄС + Сполучене Королівство 

Label Bas Carbone – CARBON AGRI (Франція) 

Label Bas Carbone (французький вуглецевий стандарт) це рамкова структура проєкту добровільного 
скорочення викидів вуглецю, прийнята урядом Франції в листопаді 2018 року. 

Стандарт забезпечує прозору структуру і гарантує цілісність проєктів зі скорочення викидів вуглецю. 
Екологічна цілісність забезпечується шляхом використання стандартизованих методологій 
відповідно до встановлених загальних правил. На сьогодні схема включає затверджені методології 
для лісового господарства (заліснення, вирощування порослі і відновлення лісів) і сільського 
господарства (CARBON AGRI). Компанії, громадські організації або окремі особи, які бажають 
компенсувати свої викиди, можуть добровільно придбати скорочення викидів визначені завдяки 
цим методологіям, щоб компенсувати свої викиди. 

Окремі особи або сектори можуть пропонувати методології, які має затвердити регулятор. 

Згадані методології визначають настанови щодо того, як: встановити критерії прийнятності, 
розрахувати базовий сценарій і продемонструвати додатковість проєкту, продемонструвати 
екологічну цілісність (тобто супутні вигоди), вимоги щодо виявлення непостійних ризиків та 
управління ними, розрахувати скорочення викидів відносно базового рівня, а також вимоги і методи 
МЗВ. 



Конкретні методології відрізняються, але загальні кроки, які потрібно зробити для впровадження 
проєкту, залишаються незмінними: 

- Розробники реєструють свій проєкт, в якому застосована затверджена методологія і який 
відповідає вимогам якості 

- потім вони звертаються за схваленням Label Bas Carbone, подаючи опис проєкту і необхідні 
документи/докази 

- регулятор розглядає звернення та ставить уточнюючі запитання/вимагає надання додаткових 
доказів та відхиляє проєкт або схвалює його внесення до реєстру. 

Будуть схвалені лише проєкти, які є додатковими (тобто вуглецеві кредити змінили б чисту 
теперішню вартість проєкту з від’ємної на позитивну, і в іншому випадку проєкт не був би 
реалізований без кредитів). 

На сьогодні уряд Франції схвалив методології заліснення, вирощування порослі і відновлення лісів, 
а також для сільського господарства (CARBON AGRI). 

Щоб дати пояснення для українських фермерів, ми представляємо методологію моніторингу 
скорочення викидів у тваринництві та рослинництві відповідно до Label Bas Carbone. 

CARBON AGRI надає розробникам проєктів метод обліку скорочення викидів на фермах, що 
займаються розведенням великої рогатої худоби (м’ясної та молочної) або вирощуванням польових 
культур у Франції. 

Валідовані скорочення викидів можна обмінювати за плату від зовнішньої сторони, яка добровільно 
компенсує викиди. 

Метод включає шість видів дій: 

- утримання і годівля стада, 
- використання гною тварин, 
- рослинництво і управління пасовищами, 
- споживання добрив і енергії, а також 
- зберігання вуглецю (загалом 40 низьковуглецевих практик). 

Метод кількісно визначає як скорочення викидів на фермі, так і пов’язане з фермою збільшення 
викидів, застосовуючи оцінку життєвого циклу. Зміна обсягу викидів розраховується з 
використанням національного інструменту CAP2’ER®, калькулятора для всієї ферми. Розраховується 
зміни інтенсивності викидів (тобто кг ПГ на кг продукції). Кожен проєкт діє протягом 5 років і може 
бути продовжений. 

МЗВ: CARBON AGRI дозволяє фермам розраховувати свій базовий рівень, використовуючи типові 
консервативні довідкові дані (з використанням початкових значень за замовчуванням з 
національної бази даних CAP’2ER®), або за більш точним конкретним посиланням на ферму, 
розрахованим за допомогою 2-го рівня CAP’2ER®, для чого потрібно приблизно 150 даних про 
діяльність ферми. Щоб врахувати більшу невизначеність при використанні типових довідкових 
даних, скорочення викидів знижують на 10%. Після розробки та валідації проєкту ферма також може 
провести просту оцінку (CAP’2ER® 1-й рівень), щоб відстежити очікуваний прогрес у певній точці 
протягом перших 5 років (це необов’язково). Наприкінці 5-річного періоду потрібен кінцевий точний 
2-й рівень CAP2’ER® щоб розрахувати нову інтенсивність викидів вуглецю і за допомогою CARBON 
AGRI визначити чисту зміну викидів відносно базового рівня. 

Механізм винагороди: Label bas Carbone орієнтується на результат, тобто розробники проєктів 
отримують 1 «кредит» (визнане скорочення викидів, яке можна продати добровільному джерелу 
фінансування) за тонну CO2, яка була секвестрована/викиду якої вдалось запобігти. Винагорода 



виплачується після верифікації в кінці 5-річного періоду реалізації проєкту (тобто за фактичними 
результатами). 

Механізм управління ризиком/постійністю: Оскільки скорочення викидів, пов’язане з CARBON 
AGRI, переважно є запобіганням викидів, існує невеликий ризик непостійності. Виплати фермам, які 
секвеструють вуглець у біомасі або ґрунті (де існує ризик непостійності), здійснюють із 20 % 
знижкою. 

Healthy Soils for Healthy Food (Австрія) 

Healthy Soils for Healthy Food – це це ініціатива виробників, роздрібної торговлі та споживачів, 
очолювана австрійською роздрібною мережею SPAR за підтримки Фонду дикої природи (WWF) 
Австрії, зосереджена на поглинанні парникових газів through ґрунтовий вуглець на 
сільськогосподарських землях.  

З моменту заснування ініціативи у 2015 році SPAR і WWF працювали приблизно з 60 фермерами, 
щоб накопичити вуглець у ґрунті на площі їх садів (1052 га). Хоча винагорода не ґрунтувалася 
виключно на результатах, фермери спочатку отримували винагороду за тонну вуглецю, що 
зберігається на їхній землі завдяки заходам щодо із секвестрації вуглецю в ґрунті. Тепер механізм 
виплат зміщений в сторону виплат за дії. 

Проєкт пропонує підтримку/навчання фермерам, відбір проб фахівцями і МЗВ ґрунтового вуглецю, 
а також винагороду за участь. 

Проєкт охоплює управління австрійськими ґрунтами та передбачає внесення поживних речовин у 
вигляді компосту; зменшення [механічного] обробітку ґрунту; використання покривних та між 
посівних культур та сівозміни. Проєкт не контролює діяльність фермерів, а лише дає їм рекомендації. 
Незалежний сертифікований спеціалізований орган відбирає та аналізує ґрунт для цілей 
моніторингу. 

МЗВ: Проєкт використовує відбір проб ґрунту для вимірювання впливу на клімат. Відбір проб ґрунту 
проводиться до початку проєкту та через 2-3 (макс. 5 років) після приєднання до ініціативи. З 
кожного квадрату площею 5 га незалежні сертифіковані експерти відбирають для оцінки 25 проб 
ґрунту. Контролюється не діяльність фермерів, а лише вплив на ґрунтовий вуглець. 

Винагорода: 

Проєкт частково орієнтований на результат. Окрім навчання та підтримки, SPAR гарантує реалізацію 
вирощених овочів (на основі 3-річних контрактів). Крім того, спочатку фермери отримують бонус у 
розмірі 30 євро за тонну накопиченого вуглецю (CO2e). Однак через опір фермерів, яким доведеться 
повернути цю суму, якщо пізніше у ґрунті зменшиться кількість вуглецю, систему винагороду змінили 
і перейшли до виплат за дії, тобто підвищення ціни за одиницю продукту на підставі додаткових 
зусиль, пов’язаних із безпечними для ґрунту методами ведення господарства. 

Механізм управління ризиком/постійністю: 

Наразі немає механізмів для зменшення ризику вивільнення секвестрованого вуглецю у 
довгостроковій перспективі, окрім навчання та підтримки, що надається, а також стимулів 
залишатись учасником схеми. 

Woodland Carbon Code стимулює посадку лісів у Сполученому Королівстві для секвестрації вуглецю, 
застосовуючи добровільний стандарт. 

Кодекс визначає, як висаджувати та утримувати лісові масиви, а також як надійно вимірювати, 
звітувати, верифікувати та керувати секвестрацією вуглецю. Як винагороду землевласники 
отримують добровільні кредити на викиди, які потім можуть продати через Woodland Carbon Code 
Registry компаніям/приватним особам для компенсації їхніх викидів. З моменту запуску в 2011 році 



було валідовано 187 проєктів, що охоплюють 8261 га, з очікуваною секвестрацією 3,4 мільйона тонн 
CO2. Проєктом керує шотландське лісове господарство разом з іншими органами лісового 
господарства Сполученого Королівства за підтримки консультативної групи експертів. 

Woodland Carbon Code визначає покроковий процес і настанови щодо планування та посадки лісів, 
реєстрації і валідації проєкту, верифікації очікуваної секвестрації вуглецю, отримання і продажу 
вуглецевих кредитів, а також поточного моніторингу, звітності та верифікації). Будь-яка земля у 
Сполученому Королівстві, яка раніше не була покрита лісом (тобто протягом останніх 25 років) і не є 
глибокими торфовищами, є прийнятною для реалізації проєктів за умови нормального планування 
та екологічних обмежень. 

Проєкти спочатку реєструються в реєстрі Woodland Carbon Code, окремо або як об’єднана група 
проєктів. При реєстрації потрібно подати проєктно-технічну документацію відповідно до настанов 
Кодексу (та необхідні докази). Це встановлює базовий рівень (тобто запаси вуглецю без насадження 
лісів) і заплановану посадку та утримання лісів (і кількісно оцінює очікувану секвестрацію вуглецю за 
проєктом), а також витік вуглецю. Всі ці дані використовуються для розрахунку очікуваного чистого 
поглинання (в тоннах секвестрованого CO2). У проєктно-технічному документі міститься вся 
адміністративна інформація, плани МЗВ тощо. Потім акредитований незалежний орган оцінює та 
затверджує проєктно-технічний документ, після чого можна переходити до реалізації проєкту. Після 
валідації проєкти отримують «одиниці очікуваного випуску» (Pending Issuance Units), які можна 
продати покупцям або утримувати для продажу пізніше. Після верифікації регулятори конвертують 
їх у «лісові вуглецеві одиниці» (Woodland Carbon Units). 

Невеликі проєкти (на площі <5 га) можуть застосовувати спрощені процеси валідації та верифікації 

МЗВ: Очікувана секвестрація вуглецю (і базовий рівень зберігання) розраховується з використанням 
інструментів WCC Carbon Look-up Tables і Calculation Spreadsheet. Очікувана секвестрація 
розраховується, виходячи з часу посадки, видів, утримання лісу, типу ґрунту тощо. 

Плани землевласників в рамках проєкту повинні пройти попередню валідацію і підлягають 
верифікації принаймні через п’ять років, а потім кожні десять років. 

Моніторинг на п’ятий рік реалізації проєкту включає візит незалежного верифікатора, який 
перевіряє, чи ліс був успішно створений відповідно до плану проєкту (включаючи щільність, 
поєднання видів, здоров’я/захист дерев). Надалі моніторинг через кожні десять років дозволить 
оцінити фактичну секвестрацію вуглецю та темпи росту дерев (включаючи вибіркові вимірювання 
щільності дерев тощо). 

Механізм винагороди: 

Woodland Carbon Code – це результат-орієнтований механізм, тобто землевласники отримують 1 
добровільний вуглецевий кредит за кожну тонну секвестрованого вуглецю, який можна потім 
продати покупцям як добровільну компенсації їх викидів. Землевласники отримують кредити 
наперед у формі «одиниць очікуваного випуску», які можуть продати покупцям, або можна продати 
верифіковані кредити пізніше. Після верифікації очікуваної секвестрації реєстр конвертує такі 
одиниці у верифіковані «лісові вуглецеві одиниці», які покупець може використати для компенсації 
власних викидів. 

Механізм управління ризиком/постійністю: 

Щоб мінімізувати ризики непостійності, землевласники повинні визначити та пом'якшувати ризики. 
Вони зобов’язані поповнювати запаси, якщо заготовляють деревину, і повторно висаджувати 
втрачені дерева (через пожежу, шкідників, вітер тощо). 

Землевласники, а також їх наступники, зобов’язані за контрактом утримувати ліс відповідно до свого 
проєктного плану. Початкові оцінки секвестрації вуглецю зменшено на 20%, щоб покрити будь-які 



помилки моделювання. Крім того, всі проєкти повинні внести ще 20% кредитів у спільний буферний 
фонд Woodland Carbon Code, з якого покривають будь-які втрати верифікованих кредитів протягом 
терміну дії проєкту (вичерпані кредити повинні бути поповнені, наприклад, шляхом повторної 
посадки, а потім вилучаються в кінці життєвого циклу проєкту). 

MoorFutures (Німеччина) 

MoorFutures – результат-орієнтована добровільна схема стимулювання повторного зволоження 
торфовищ для зменшення викидів ПГ. Проєкти винагороджуються у формі добровільних вуглецевих 
кредитів за зменшення потоків парникових газів внаслідок повторного зволоження. 

Схема MoorFutures працює у трьох землях Німеччини а продає добровільні вуглецеві кредити 
проєктів із повторного зволоження торфу з 2010 року (п’ять існуючих або завершених проєктів 
передбачають скорочення потоку ПГ на 68889т/CO2-e протягом життєвого циклу проєктів ). 

За підтримки консультантів розробник проєкту визначає базовий рівень та план перспективного 
проєкту. Базовий рівень визначає очікуване землекористування без реалізації проєкту, і кількісно 
оцінює очікувані пов’язані з цим потоки парникових газів (тобто секвестрацію – викиди) протягом 
життєвого циклу проєкту (мінімум 30-100 років). Потім розробляється план проєкту, який визначає, 
як буде здійснюватися управління територією, на якій буде реалізований проєкт, протягом усього 
терміну дії проєкту (тобто повторне зволоження, вилучення землі), а також вимоги МЗВ, і кількісно 
оцінюються очікувані потоки ПГ під час повторного зволоження. Вплив повторного зволоження 
розраховують як різницю у потоках ПГ (тобто в т CO2-e) між базовим рівнем та планами проєкту, 
роблячи консервативні припущення. 

МЗВ: потоки парникових газів розраховуються заздалегідь. В першу чергу застосовується метод 
спостереження (GEST), де розрахунок очікуваних потоків парникових газів базується на 
спостережуваних характеристиках землі (наприклад, тип торфу, кліматичні умови, характеристики 
ділянки, рослинність, землекористування/ґрунтовий покрив), які потім пов’язуються з коефіцієнтами 
викидів. Передбачено початкове відвідування місця для підтвердження розрахунків. Поточні плани 
МЗВ викладені в плані проєкту. Як мінімум вони включають незалежний моніторинг кожні 5-10 
років, щоб переконатися у виконанні плану проєкту, і принаймні один перерахунок оцінених 
викидів. Верифікацію проводять зовнішні незалежні сторони. 

MoorFutures 2.0 також пропонує методології моніторингу та звітності про вплив на інші екосистемні 
послуги (наприклад, якість води, запобігання повеням, збагачення ґрунтових вод, випарне 
охолодження, біорізноманіття), з використанням методів спостереження, еквівалентних GEST, або 
моделювання. 

Механізм винагороди: 

MoorFutures – це результат-орієнтована схема, тобто винагорода залежить від фактичного впливу 
на клімат. За кожну тонну скорочення викидів CO2-e проєкт отримує один сертифікат 
добровільного вуглецевого ринку. Приватні компанії/домогосподарства купують такі сертифікати 
як добровільні компенсації. Ціни сертифікатів визначаються на основі витрат, тобто розраховуються 
шляхом ділення витрат на реалізацію проєкту на сумарний обсяг скорочень викидів за період 
кредитування проєкту (євро за т CO2e); існуючі проєкти продають сертифікати за ціною 35-80 євро/т 
CO2-e. Проєкти отримують ці кредити наперед після верифікації проєкту. 

Механізм управління ризиком/постійністю: 

Щоб зменшити ризик непостійності (і вивільнення всього вуглецю, поглиненого через повторне 
зволоження), MoorFutures вимагає мінімального 30-річного терміну реалізації проєкту і окреслення 
методів забезпечення постійності (наприклад, через юридичні контракти, зміну прав власності 
тощо). Крім того, MoorFutures має «буфер», щоб гарантувати, що винагорода принаймні відповідає 
впливу ПГ, навіть з урахуванням невизначеності: проєкти винагороджуються за різницю між 



сценарієм проєкту ( консервативно оціненим, тобто найімовірнішими викидами) і базовим 
сценарієм (також консервативною оцінкою найменші ймовірних викидів). Це створює буфер, 
еквівалентний різниці між консервативно оціненими та (менш консервативно оціненими, але 
ймовірнішими) очікуваними викидами. Крім того, MoorFutures зберігає 30% згенерованих кредитів 
у буферному резерві для покриття ризиків. 

16. Варіанти схеми вуглецевого землеробства – Приклад варіантів схеми для України? 

16.1 Варіант схеми: аудит усієї ферми 

Визначено численні кліматичні заходи, які можуть зменшити викиди парникових газів у сільському 
господарстві за рахунок внутрішнього управління фермерським господарством, включаючи, серед 
іншого, утримання і годівлю стада, використання відходів тварин, управління посівами, споживання 
добрив і енергії, а також заходи із зберігання вуглецю. 

За допомогою консультантів фермери застосовують цей інструмент, щоб визначити заходи, 
спрямовані на запобігання викидам парникових газів або збільшення накопичення вуглецю 
(відносно базового рівня), які після реалізації будуть верифіковані та можуть бути продані як 
добровільне скорочення викидів парникових газів. Скорочення вимірюються в одиницях 
інтенсивності викидів вуглецю на одиницю продукції. Міжнародні приклади, як правило, стосуються 
проєктів, які винагороджують фермерів/проєкти, де застосовуються конкретні попередньо 
затверджені методології (наприклад, методологія утримання стада великої рогатої худоби 
Австралійської ініціативи з вуглецевого землеробства або численні проєкти Верифікованого 
вуглецевого стандарту (VCS)). Проєкти та нормативні акти, що регулюють забруднення 
сільськогосподарськими біогенними речовинами (наприклад, схема торгівлі біогенними 
речовинами Таупо в Новій Зеландії, численні приклади в США), також пропонують моделі 
моніторингу та управління розсіяним сільськогосподарським забрудненням. 

Основні виклики для схеми: 

- розробку надійних інструментів аудиту ферм, які охоплюють діапазон біофізичних умов і 
систем землеробства 

- запровадження економічно ефективного моніторингу, звітності та верифікації в різних 
географічних регіонах/умовах 

- визначення «справедливих» базових рівнів у порівнянні з якими винагороджуються 
додаткові скорочення викидів. 

Запропонований підхід 

Ця схема пропонує скорочення викидів парникових газів шляхом аудиту всього господарства для 
тваринницьких ферм, орієнтованих на утримання молочної худоби та виробництво яловичини, з 
інтенсивним управлінням орними землями та пасовищами. Схема є добровільною. 

Інструмент аудиту вуглецю використовується для оцінки викидів парникових газів і визначення 
варіантів управління для скорочення викидів ПГ і секвестрації вуглецю на фермі. План управління 
готується з незалежним консультантом, який визначає, які практики/заходи мають бути 
пріоритетними. 

Фермер вільно обирає застосування варіантів управління, які він вважає відповідними та 
здійсненними. 

Аудит необхідно повторювати через 3–5–7 років, щоб здійснювати моніторинг змін. Такі 
інструменти, як (CAP’2ER, Cool Farm Tool) застосовуються для розрахунку викидів на основі всієї 
системи господарства, враховуючи кліматичні заходи, включаючи ефективність кормів, утримання 
стада, використання гною і секвестрацію вуглецю. 



Схема для окремої ферми може передбачати різні рівні амбіцій: 

ВАРІАНТ 1 – Суто інформаційна / не орієнтована на результат схема консультування, спрямована 
на підвищення обізнаності щодо методів досягнення конкретного результату скорочення викидів у 
відсотках або сумарного обсягу скорочення викидів/або секвестрації вуглецю. Фермери отримують 
винагороду за свій час (та час радника). 

ВАРІАНТ 2 – Схема, що спирається на управління. Після аудиту (тобто, ВАРІАНТУ 1), фермера 
зобов'язують впровадити мінімальну кількість методів управління або тих практик, які 
демонструють найбільший потенціал для пом’якшення наслідків зміни клімату. Фермери отримують 
компенсацію для покриття додаткових витрат на впровадження нових методів господарювання. 
Рівень виплат залежить від кількості обраних і застосованих варіантів управління (тобто діяльність 
не орієнтована на результат). 

ВАРІАНТ 3 – Гібридна схема – фермери отримують компенсацію за вжиті заходи, але також 
отримують додаткові виплати за тонну скорочення викидів CO2-e. 

ВАРІАНТ 4 - Результат-орієнтована схема: фермери отримують винагороду, еквівалентну різниці 
обсягу викидів за базовим сценарієм і обсягу викидів після застосованих ними заходів. Слід 
зауважити, що, швидше за все, це буде розрахунок на основі докладених зусиль/їх компенсації, але 
структурований інакше, тобто враховуються очікувані зусилля для досягнення певного порогового 
значення. 

Запобігання викидам (наприклад, скорочення поголів’я худоби, викидів азоту, діяльності ферми) не 
несе жодних ризиків постійності. Однак, якщо йдеться про зберігання вуглецю (наприклад, за 
рахунок заліснення /агролісівництва/ґрунтового вуглецю), існує загроза зворотного процесу. 
Варіанти управління цим ризиком: 

- Платити фермерам лише за запобігання викидам 
- Окремо оплачувати заходи, спрямовані на секвестрацію вуглецю, вимагаючи подання 

довгострокових планів проєкту та визначаючи відповідальність фермера за вивільнення 
секвестрованого вуглецю. 

16.2 Варіант 2 схеми: Секвестрація вуглецю у ґрунті 

Потенціал для секвестрації вуглецю: наявні дані свідчать про те, що рівні вмісту вуглецю в ґрунті 
відрізняються для різних українських ферм і залежать від підходів до управління використанням 
ґрунту (наприклад, постійне пасовище, зрошення, управління випасом тощо), що вказує на реальний 
потенціал управління сільськогосподарськими угіддями для збільшення вмісту вуглецю у ґрунті. 

- Як ми зазначали раніше, вже існують результат-орієнтовані схеми накопичення ґрунтового 
вуглецю : у Європі це австрійський проєкт «Здоровий ґрунт для здорової їжі» (Healthy Soil for 
Healthy Food), співпраця між SPAR (приватна мережа супермаркетів), 59 фермерами та 
австрійським Фондом дикої природи (WWF): фермери отримують винагороду за вирощування 
продукції таким чином, щоб збільшити вміст вуглецю у ґрунті. 

У Фінляндії понад 100 фермерів були залучені до проєкту Carbon Action, метою якого є виявлення 
ефективних на всіх фермах методів накопичення вуглецю в ґрунті на основі даних моніторингу. 
Французький проєкт «Ferme Laitière Bas Carbone» також сприяє підвищенню вмісту вуглецю у ґрунті 
на молочних фермах. На міжнародному рівні Австралійський фонд скорочення викидів розробив 
методологію вимірювання вуглецю в ґрунті, частково спираючись на приклади проєктів 
Верифікованого вуглецевого стандарту (VCS). 

Основні проблеми схеми секвестрації вуглецю у ґрунті: 

- Вартість і невизначеність вимірювання вмісту вуглецю в ґрунті 
- Складність моніторингу вмісту вуглецю в ґрунті 



- Оборотність накопичення ґрунтового вуглецю (наприклад, у зв'язку зі змінами методів обробітку 
та/або зміною кліматичних умов. Загалом існує відносно велика прогалина у знаннях порівняно 
з іншими схемами). 

Підхід: Метою схеми є стимулювання додаткової секвестрації вуглецю на мінеральних ґрунтах. 
Основна увага зосереджена на орних землях (системи землеробства), але цей підхід також можна 
застосувати до тваринницьких і змішаних ферм, на яких є луки і сади. 

Заходи, спрямовані на секвестрацію вуглецю на сільськогосподарських угіддях, що застосовуються 
за цією схемою: 

Категорія заходів Заходи 
Тип земельної ділянки 

Орні землі Пасовища 

Карбонізація Мінеральна карбонізація ґрунту ✓ ✓ 

Боротьба з ерозією Запобігання ерозії/боротьба з ерозією ґрунтів ✓ ✓ 

Боротьба з пожежами Боротьба з пожежами ✓ ✓ 

Управління пасовищами Оптимізація щільності утримання тварин  ✓ 

Оновлення пасовищ  ✓ 

Управління трав’яним покривом, 
біологічна фіксація азоту 

 ✓ 

Покращене чергування 
культур 

Багаторічні культури ✓  

Міжпосівні культури ✓  

Вирощування покривних культур ✓  

Вирощування покривних культур з бобовими ✓  

Культивовані культури для збільшення 
ґрунтового вуглецю наприклад, глибоко 
вкорінені культури 

 ✓ 

Управління органічними 
ґрунтами 

Відновлення органічних ґрунтів, які 
обробляються 

✓  

Запобігання деградації органічних ґрунтів ✓  

Управління вмістом 
поживних речовин 

Оптимізація внесення поживних речовин ✓ ✓ 

Управління органічними 
ресурсами 

Зберігання залишків ✓  

Органічні добрива ✓ ✓ 

Біовугілля ✓  

Управління рН Підтримання оптимального pH для росту 
рослин, наприклад, вапнування 

✓ ✓ 

Управління [механічним] 
обробітком ґрунту 

Зменшення [механічного] обробітку/ нульовий 
обробіток 

✓  

Управління водними 
ресурсами 

Управління ґрунтовими водами ✓ ✓ 

 

17. Сільське господарство і екологічні, соціальні та управлінські чинники: зв’язки та 
наслідки 

Глобальний сектор сільського господарства відкритий для інноваційних рішень, спрямованих на 
значне скорочення викидів вуглецю. Починають вступати у гру інституційні інвестори. Сільське 
господарство пов’язане з численними екологічними, соціальними та управлінськими (ESG) 
аспектами інвестицій. 

Оскільки тиск на виробників, пов'язаний із необхідністю постійного збільшення кількості 
продовольства для зростаючого населення світу призводить до збільшення викидів вуглецю, 
вирубки лісів, виснаження джерел прісної води та деградації ґрунтів, сільськогосподарський сектор 



шукає інноваційних способів зменшити свій вуглецевий слід. Глобальне виробництво продовольства 
стикається зі складними обставинами: зростанням виробничих витрат, зміною клімату, проблемами 
зі здоров’ям, соціальною нерівністю, конкуренцією за ресурси та деградацією екосистем. Це лише 
деякі з проблем, які намагаються брати до уваги учасники сектору. 

Більшість інвесторів усвідомлюють свою уразливість перед екологічними, соціальними та 
управлінськими (ESG) проблемами в усіх аспектах своїх інвестицій, і шукають управлінців, чиї методи 
землеробства відповідають цілям Паризької угоди про зміну клімату. Спосіб мислення інвесторів 
змінився: раніше зосереджені на врожайності, тепер вони задають питання про те, як генерується 
врожайність. 

Індустріальне сільське господарство може впливати на природу, створюючи особливі ризики 
внаслідок знеліснення і використання пестицидів. І все ж сільськогосподарський сектор може й 
позитивно впливати на довкілля, наприклад, шляхом створення альтернативних видів палива - коли 
рослинні продукти використовуються для отримання біопалива, чи коли бензин або дизельне 
паливо змішують з маслами певних сільськогосподарських рослин, щоб зменшити загальне 
споживання викопного палива. 

Враховуючи вплив сільського господарства на соціальні ризики та екологічні, соціальні і 
управлінські (ESG) можливості, торгові тертя нерідко тиснуть на сільськогосподарський сектор і, 
поряд з невизначеністю та змінністю цін, завдають йому потенційної шкоди. 

Щорічні наслідки індустріальних методів ведення сільського господарства для довкілля в усьому 
світі оцінюють сумою 3 трлн доларів (джерело: Trucost). Зокрема, вплив виробництва кукурудзи на 
навколишнє середовище складає 170% від вартості її виробництва, підкреслюючи, наскільки ціна 
для довкілля перевищує ціну самого продукту. 

Сільське господарство певним чином може бути екологічно корисним. Торгові тертя та 
нестабільність, яка їх супроводжує, створюють невизначеність для фермерів та решти 
сільськогосподарської галузі, в якій рішення приймаються на місяці чи роки наперед. Технологічні 
інновації в рамках четвертої промислової революції можуть перетворити сільське господарство на 
більш прозору галузь і підвищити довіру та підзвітність у секторі. 

Одним із прикладів такого переходу стало використання в агробізнесі альтернативних фінансових 
технологій. Програмне забезпечення блокчейн було розроблено для анонімних криптовалют, але 
має додаткові можливості підтримувати незмінний розподілений реєстр операцій. У 2016 році 
вперше було здійснено закупівлю сільськогосподарської продукції з використанням блокчейну. 
Продовження використання блокчейну у сільському господарстві може зменшити комісію за 
трансакції, скоротити час обробки платежів і усунути додаткові трансакційні ризики. 

Екологічні та соціальні чинники і сільське господарство нерідко переплітаються. Ті, хто шукає 
екологічної та соціальної сталості у сільському господарстві і залучається до інвестування в екологію, 
соціальні та управлінські програми, керуються не лише моральними міркуваннями. 

Десять великих корпорацій і некомерційних організацій, зацікавлені у сільському господарстві, 
зокрема, McDonald’s, Cargill, General Mills і Nature Conservancy, об’єднались у 2019 році, щоб 
створити нові ініціативи, спрямовані на сприяння екологічно чистому сільському господарству та 
здоров’ю ґрунту. Через кілька місяців фонд прямих інвестицій в технології сталого сільського 
господарства, зібрав понад 300 млн доларів. Схоже, багато компаній прийшли до висновку, що для 
майбутнього успіху їм потрібно буде прийняти нові та менш шкідливі методи ведення сільського 
господарства. 

У сільському господарстві сталість є не перевагою, а ознакою життєздатності. Виробники 
продуктів харчування, фермери та земельні інвестори по всьому світу, які це розуміють, вже 
почали отримувати вигоду. 



Як і в інших галузях, які віддали пріоритет екології, соціальній сфері та управлінню, компанії, які 
етично отримують ресурси для розвитку та виробництва продукції рослинництва і тваринництва, 
бачать значні фінансові вигоди та підвищують свою довгострокову продуктивність і довголіття. З 
причин, що відрізняються на різних континентах, як споживачі, так і регулятори надають 
величезного значення сталому землеробству та раціональному використанню земельних 
ресурсів, а компанії та інвестори, які не відповідають встановленим ними стандартам, виключаються 
з ринку. 

Перш за все, слід відзначити, що «стале сільське господарство» не обмежується методами 
виробництва органічної продукції. За останні кілька років занепокоєння методами праці, 
довгостроковими екологічними витратами як на рівні ферми, так і за її межами, а також здоров’ям 
людей, знову сконцентрувались на сільському господарстві, як фундаментальній частині існування 
людини та суспільства і, отже, на гострій потребі сприяти довгостроковій доступності та економічній 
сталості продовольчих систем. 

З’явилась яскраво виражена тенденція, орієнтована на управління земельними і водними 
ресурсами, на біорізноманіття як ключову складову здоров’я та успішного вирощування 
сільськогосподарських культур, збереження та нарощування людського капіталу і стимулювання 
дотримання надійних і практичних режимів управління. 

Акцент на зазначених чинниках веде до ширшої мети - підвищення ефективності та зменшення 
відходів під час сільськогосподарських операцій, у той же час роблячи їх більш доступними для 
фермерства. Інакше кажучи, стале сільське господарство – це комплекс, орієнтований на охорону 
довкілля, соціальну сферу та управління. 

В контексті сталого сільського господарства обговорюються численні концепції, і є багато різних 
точок зору на те, які з них підпадають під поняття «сталого сільського господарства». Наприклад, чи 
стале сільське господарство охоплює лише продовольчу та текстильну продукцію, чи має також 
включати тваринництво. Крім того, стале сільське господарство можна тлумачити широко, 
включаючи концепцію відновлювального (регенеративного) сільського господарства, в першу чергу 
пов’язаного з відновленням живлення ґрунту та ріллі, збереженням води та, в деяких випадках, 
підтримку біорізноманіття. Регенеративні системи також можуть поглинати або секвеструвати 
вуглець. 

Слід зазначити, що стале сільське господарство не обмежується питаннями виробництва: воно також 
включає зменшення відходів. Наприклад, повторне використання (upcycling) – це використання 
відходів для виробництва нових або інших продуктів: наприклад, відходи цукрової тростини або 
жом можна використовувати в різноманітних процесах, зокрема для виготовлення упаковки 
харчових продуктів. Ці чинники лежать в основі концепції сталого сільського господарства. 
Обговорення сталого сільського господарства, як і самої концепції захисту довкілля, соціальних 
відносин та управління (ESG), буде продовжуватись і розвиватись, оскільки наші практики та цілі у 
цій сфері з часом змінюватимуться. 

17.1 Як уряди можуть стимулювати екологічну, соціальну політику та управління в сільському 
господарстві 

Уряди країн, що розвиваються, мають довгу історію втручання в сільськогосподарські ринки через 
регулювання торгівлі та політику підтримки фермерських господарств, як-от Спільна 
сільськогосподарська політика ЄС і законопроєкт США про ферми. Однак ці політики змінюються з 
тим, щоб заохочувати системи сталого землеробства та відображати пріоритети суспільства щодо 
біорізноманіття, безпеки харчових продуктів і благополуччя тварин. 



Тепер Спільна сільськогосподарська політика більше зосереджується на кліматичних заходах і 
збереженні біорізноманіття, а також ставить соціальні цілі, спрямовані на сприяння життєдіяльності 
сільських громад і оновлення поколінь. 

Схема екологічного землеустрою Великої Британії після Brexit також ставить на центральне місце 
екологічні, соціальні та управлінські чинники. У США, в рамках ширшого поштовху до регулювання 
екологічних, соціальних та управлінських питань, кілька запропонованих нових законопроєктів 
передбачають звітність виробників та постачальників продуктів харчування з питань, пов’язаних зі 
зміною клімату. 

Уряди в усьому світі встановили цілі найвищого рівня щодо подолання глобальної кліматичної кризи 
та пов’язаних із нею зовнішніх чинників, такі як цілі Паризької угоди, проте на практиці 
впроваджувати їх зобов’язаний приватний сектор, керуючись державною політикою, стимулами та 
правилами. 

Оскільки на сільське господарство припадає приблизно 25% світових викидів парникових газів, це 
стало предметом пильної уваги в кліматичних дебатах, оскільки сектор прагне зменшити свій 
вуглецевий слід. 

Враховуючи потенційну здатність сільського господарства пом’якшувати кліматичні зміни шляхом 
секвестрації вуглецю у ґрунті, інвестори в екологічні, соціальні та управлінські (ESG) проєкти все 
більше цікавляться сектором з огляду на протидію зміні клімату. 

Бар’єри на шляху екологічних, соціальних та управлінських (ESG) інвестицій в сільське 
господарство 

Незважаючи на зростання екологічних, соціальних та управлінських інвестицій в 
сільськогосподарський сектор, значні бар’єри зберігаються. Сільське господарство та 
сільськогосподарські підприємства мають можливість брати участь у ринку вуглецевих компенсацій, 
допомагаючи планеті та збільшуючи свої доходи за допомогою інноваційних методів уловлювання 
вуглецю в ґрунті. На жаль, методи секвестрації вуглецю в землеробстві і сільськогосподарському 
секторі в основному залишаються незадіяними, переважно через високі бар’єри для доступу, з 
якими стикаються фермери. 

Вимоги до розкриття інформації про екологічні, соціальні та управлінські (ESG) аспекти інвестицій 
залежать від конкретної місцевості, що означає, що компанії не мають універсальних 
повноважень повідомляти таку інформацію. Боротьба за захоплення частки ринку у зростаючому 
сегменті ESG-інвестицій сприяла поширенню добровільних недержавних стандартів, які заповнили 
вакуум, що утворився через відсутність регулювання. Це також призвело до створення цілої індустрії 
даних і аналітики ESG, які обслуговують потреби інвестиційної спільноти. 

Сьогодні однією з найбільших проблем, з якими стикаються ESG-інвестори, є відсутність 
стандартизованої звітності та низька прозорість методологій ESG-ранжування, що обмежує 
порівнянність та інтеграцію чинників сталого розвитку в аналіз ефективності інвестицій. 

Наразі норми, які зобов’язують розкривати корпоративну екологічну, соціальну та управлінську 
інформацію, залежать від країни. Корпоративні режими розкриття інформації суттєво різняться з 
точки зору того, які дані потрібно повідомляти та як їх слід обчислювати. Вимоги до звітності 
зазвичай є добровільними та не встановлюють методів чи показники, які слід використовувати. 
Це означає, що дані є неповними і не дозволяють робити пряме порівняння компаній, секторів та 
країн. 

В ЄС нормативні акти про розкриття ESG-інформації випливають зрештою із Сталої фінансової 
політики Європейської Ради, яка окреслює блоки політичних амбіцій високого рівня. Цю Політику 
доповнює низка відповідних Ініціатив Європейської Комісії про «зелені фінанси», найактуальнішою 
з яких є План дій щодо сталого фінансування, який містить чотири ключові елементи: 



• Очікуваний Регламент про кліматичну таксономію 
• Регламент про розкриття інформації, пов’язаної із сталим розвитком 
• Регламент про кліматичні контрольні показники 
• Запропонований Стандарт зелених облігацій. 

Самі регулятори потребують впевненості у тому, що інституційні інвестори відповідають необхідним 
стандартам обачності та обережності, коли вони враховують екологічні, соціальні та управлінські 
(ESG) міркування у своїх портфельних рішеннях. 

Реальною проблемою є «грінвошинг» (greenwashing), тобто коли компанії використовують 
екологічні проблеми як рекламний трюк. 

Інші потенційні заходи підтримки ESG-чинників в сільськогосподарському секторі включають 
державне кредитування, страхування та гарантійні схеми для сприяння переходу до сталих 
продовольчих систем; програми підвищення фінансових знань; внесення змін до нормативно-
правових актів з метою врахування фінансових ризиків несталого сільського господарства; а також 
сміливіший підхід до ESG-інвестування державних коштів та кроки для розширення ринків зелених 
облігацій та облігацій сталого розвитку (sustainability bonds). 

Держава відіграє важливу роль у сільськогосподарському секторі, і необхідні подальші дії уряду, 
щоб стимулювати рух до сталого сільського господарства. 

Заходи із заохочення та сприяння ESG-інвестиціям у сільське господарство певною мірою 
допоможуть трансформувати сектор і досягти екологічних і кліматичних цілей суспільства. 

17.2 Інвестування у стале сільське господарство: фінансування шляхом «активації всього 
портфеля» 

Продовольчі та сільськогосподарські системи, як тема інвестицій у соціальні зміни, містять численні 
точки входу для фінансування набагато більш сталих, довгострокових рішень, спрямованих на те, 
щоб нагодувати перенаселену планету, одночасно забезпечуючи здоров’я та добробут громади в 
екологічних межах. 

Застосування комплексного портфельного підходу до інвестицій у стале сільське господарство 
дозволяє інвесторам конструктивно впоратись з найширшим спектром інвестиційних можливостей, 
оскільки кожен клас активів містить власний набір можливостей, пов’язаних з виробництвом 
продовольства і сільським господарством — незалежно, чи йдеться про невеликі місцеві 
продовольчі системи чи про втручання у масштабні глобальні ланцюги постачання. 

Давайте зосередимося на п’яти основних класах активів, які з найбільшою готовністю та 
відповідальністю можна інвестувати у стале сільське господарство: 

- грошові кошти та їх еквіваленти, 

- фіксований дохід (як державні ринки облігацій, так і приватні боргові зобов’язання), 

- публічні акції, 

- прямі інвестиції та венчурний капітал, і 

- реальні активи, як сільськогосподарські землі та лісові угіддя 

Робота з цими класами активів дозволяє інвесторам комплексно досягати позитивного впливу на 
продовольчі та сільськогосподарські системи, активуючи увесь спектр інвестиційних активів у різних 
масштабах, в різних географічних регіонах і досягаючи «множинної» — фінансової, соціальної і 
екологічної віддачі. 

Приклади (за класами активів): 

- Розміщення грошових коштів і депозитів грошового ринку в програмно-орієнтованих місцевих 
банках і кредитних спілках забезпечує депозитні установи капіталом з низьким ризиком за 



ринковою ставкою, з якого вони надають позики фермам і місцевим продовольчим 
підприємствам, часто в цільових регіонах. 

Багато варіантів приватних боргових зобов'язань через таких посередників, як місцеві кредитні 
фонди чи мікрофінансові організації, забезпечують значний соціальний і екологічний вплив у 
певних місцях, часто за пільгових фінансових норм прибутку з поправкою на ризик. 

- Незважаючи на те, що концентровані, прямі капіталовкладення у важливі продовольчі та 
сільськогосподарські теми залишаються більш проблемними на ринках державних облігацій, 
ніж через приватні боргові зобов’язання, інвестори все ж можуть використати можливості 
ринкової ставки за допомогою кваліфікованих, орієнтованих на вплив менеджерів, які працюють 
з інвестиціями з фіксованим доходом, орієнтованими на соціальні зміни, і активно шукають 
корпоративні, муніципальні облігації або облігації державних установ, що фінансують певні 
ланки в ланцюжку створення вартості продовольства та сільського господарства. 

- Інвестиції в акції можуть допомогти фінансувати компанії, які займаються сталими 
сільськогосподарськими технологіями (AgTech), та інші підприємства в продовольчому та 
сільськогосподарському секторах. Прямі інвестиції та інвестиції у венчурний капітал можуть 
надати критично важливе початкове фінансування та фінансувати акціонерний капітал 
зростання; такі інвестори можуть активно взаємодіяти з керівництвом, щоб забезпечити 
вимірювання, управління та максимізацію позитивного соціального та екологічного впливу. 

- Якщо йдеться про менеджерів публічних акцій, вони можуть інвестувати в компанії малого та 
середнього капіталу, які працюють над інноваціями AgTech, оцінювати їхні портфелі щодо 
кліматичних, водних та інших ризиків сталого розвитку або використовувати стратегії залучення 
акціонерів, щоб закликати компанії до відповідальності за їх часто масштабні соціальні та 
екологічні впливи по всьому ланцюжку створення вартості. Активні менеджери публічного 
капіталу мали суттєвий позитивний вплив на широкий спектр корпоративних, соціальних та 
екологічних проблем, від використання пестицидів і благополуччя тварин до вирубки лісів і 
порушень прав людини в ланцюгах постачання, пов’язаних із такими товарами, як бавовна та 
пальмова олія. 

- Насамкінець в категорії реальних активів, інвестори можуть фінансувати придбання 
сільськогосподарських угідь і лісів, з раціональним управлінням та суворими 
природоохоронними вимогами, часто в конкретних регіонах. Можливості інвестування у 
сільськогосподарські угіддя варіюються від інвестування у фонди інвестування в нерухомість 
(REITs), які купують звичайні сільськогосподарські угіддя та перетворюють їх на сертифіковані 
органічні ферми, до фінансування збереження земель ранчо і комплексного управління 
пасовищним тваринництвом. У сфері інвестицій, пов’язаних із лісовим господарством, 
організації з управління інвестиціями у стале лісове господарство (TIMOs) застосовують методи 
природоохоронного фінансування для придбання та покращення лісових угідь у різних 
масштабах, від громадських лісів до більш масштабних робочих ландшафтів. Більш вичерпний 
приклад інвестицій у сільськогосподарські угіддя наведений у наступному параграфі. 

17.3 Провідні теми ESG-інвестицій у стале сільське господарство – Приклад інвестицій у 
сільськогосподарські угіддя 

Низка тенденцій зблизились і помістили продовольство та сільське господарство до списку сталих 
інвестицій. Ризики, пов’язані зі зміною клімату, на які інвестори особливо звернули увагу протягом 
останнього десятиліття, збільшують виклики, з якими стикаються продовольчі та 
сільськогосподарські системи. Глобальне потепління і все частіші екстремальні погодні явища, від 
сильних засух і лісових пожеж до повеней, ураганів і торнадо, посилюють кліматичну 
невизначеність, з якою вже давно стикаються фермери. 



 

1 – Захист довкілля; 2 – Соціальна сфера; 3 – Управління; 4 – Відновлення ґрунтів; 5 – ГМО; 6 – Методи ведення сільського господарства, 
що не впливають на клімат; 7 – Пестициди; 8 – Органіка; 9 – Місцеві продукти харчування; 10 – Знеліснення; 11 – Харчові відходи; 

12 – Вода; 13 – Благополуччя тварин; 14 – Дрібні фермерські господарства; 15 – Пальмова олія; 16 – Захоплення земель; 17 – Справедлива 
торгівля 

Продовольчі та сільськогосподарські системи, як тема інвестицій у соціальні зміни, містять численні 
точки входу для фінансування набагато більш сталих, довгострокових рішень, спрямованих на те, 
щоб нагодувати перенаселену планету, одночасно забезпечуючи здоров’я та добробут громади в 
екологічних межах. 

Екологічні, соціальні та управлінські (ESG) міркування інвесторів широко визнаються. 

Однак відсутність загальноприйнятих, стандартизованих визначень екологічних, соціальних та 
управлінських термінів і показників створює широкий спектр для відстеження, вимірювання та 
обговорення ESG-чинників. Для наших цілей ми посилаємося на ESG у його найбільш 
фундаментальній формі, розглядаючи, як певні екологічні, соціальні та управлінські чинники можуть 
впливати на довгострокову вартість і результативність інвестицій. 

За останнє десятиліття ми спостерігаємо підвищений інтерес інвестиційної спільноти до сільського 
господарства та сільськогосподарських угідь як класу активів. Мало того, що великі та досвідчені 
інституційні інвестори по всьому світу оцінюють інвестиції в сільськогосподарські угіддя та сільське 
господарство (або вже зробили такі інвестиції), зростає також кількість неінституційних інвесторів. 

Поряд зі швидким зростанням населення планети та ростом попиту на продовольство, 
сільськогосподарські угіддя пропонують справді диверсифіковану інвестиційну можливість із 
привабливою довгостроковою прибутковістю (як показано на діаграмі нижче, 10 000 дол. США, 
інвестованих у сільськогосподарські угіддя у 1991 році, сьогодні склали б понад 215 800 дол. США). 



 

1 – Сукупна дохідність основних класів активів, індексованих відносно 1991 року; 2 – Сільськогосподарські угіддя; 3 – Державні облігації 
США; 4 – Депозитні сертифікати; 5 – Першокласні облігації; 6 – Індекс S&P500; 7 – Комерційна нерухомість; 8 – Золото; 9 – Іпотечні 
інвестиційні фонди; 10 – Лісові землі 

Джерело: Acretrader 

Сільськогосподарські угіддя (з акцентом на орних землях) мають різноманітні характеристики, які 
можуть сподобатися широкому колу інвесторів, що прагнуть оптимізувати структуру свого портфеля. 
Дохідність сільськогосподарських угідь слабо корелює з традиційними ринками акцій або облігацій; 
інтерес інвесторів до цього класу активів спирається на їх історично високі показники в періоди 
високої та зростаючої інфляції. 

Екологічні, соціальні та управлінські (ESG) міркування і зміна клімату все частіше спонукають 
потенційних інвесторів звернутись увагу на сільськогосподарські угіддя. Сільськогосподарські 
угіддя є привабливим класом активів для інвесторів, які бажають відстежувати екологічні, 
соціальні та управлінські характеристики, оскільки вони мають природний набір чинників 
вартості, що відповідають концепції ESG. Той факт, що довгострокова продуктивність 
сільськогосподарських угідь залежить від наявності необхідних умов навколишнього середовища 
для росту врожаю (тобто сприятливих погодних умов, доступу до прісної води тощо), підкреслює їх 
природний зв’язок з «E» (екологічним чинником). Оператори та власники сільськогосподарських 
угідь можуть впроваджувати моніторинг таких характеристик, як ерозія ґрунту, проблеми з водою 
(заболоченість, поганий дренаж тощо), а також вміст органічних речовин у ґрунті, щоб отримати 
набір якісних та кількісних показників для моніторингу чинників зміни вартості активів з плином часу. 

Що стосується відповідних соціальних і управлінських показників, вони, ймовірно, будуть 
відрізнятися залежно від географічного та політичного середовища, в якому знаходиться актив. 

У країні з міцною нормативною базою і добре налагодженою структурою управління у сфері 
власності на землю, пошук прав власності на нерухомість часто вважається формальністю і рідко дає 
несподіваний результат. 

Однак можуть існувати інші юрисдикції, де реєстрація прав власності менш розвинена, і інвесторам 
дуже важливо отримувати поточну звітність щодо належної оцінки реєстрації права власності. 
Залежно від конкретної інвестиційної моделі, повний набір відповідних екологічних, соціальних 
та управлінських (ESG) показників буде змінюватись, проте існує фундаментальний зв’язок між 
сільськогосподарськими угіддями та навколишнім середовищем. Слід відзначити, що, 
незважаючи на першочергову важливість чинників навколишнього середовища, оскільки вони 
стосуються сільськогосподарських угідь, можливості ефективного вимірювання продуктивності 



активу та кількісної оцінки її значення все ще розвиваються, і досі немає широкого набору показників 
звітності, застосовних до такого класу активів. 

Однак регулятивні дії, зокрема розробка таксономії екологічно сталих видів діяльності (ЄС), 
технологічні вдосконалення, спрямовані на відстеження показників ферм і звітність, а також 
поточна діяльність інвесторів і менеджерів призведуть до значного вдосконалення звітності 
протягом наступних років. 

17.3 Екологічні, соціальні та управлінські (ESG) ризики в сільському господарстві і вуглецевому 
землеробстві 

Екологічні, соціальні та управлінські (ESG) ризики пронизують ланцюг постачання 
сільськогосподарської продукції. Від вирубки лісів до дитячої праці та несправедливої винагороди 
за працю, компанії, які отримують продукцію від постачальників нижчих ланок (downstream), 
наражаються на ризик. 

Проблеми ESG – незаконна вирубка лісу, нецільове використання водних чи земельних ресурсів, 
викиди парникових газів і підпал посівів – можуть виникати будь-де в ланцюжку постачання. 

Жодна етична компанія чи надійний бренд не бажають бути причетними до неналежних або 
незаконних практик. На жаль, моніторинг віддалених місць і забезпечення дотримання вимог ESG є 
складним завданням. 

Більшість компаній інвестують величезні кошти в управління цими ризиками та їх пом’якшення. У 
великих транснаціональних корпорацій такі інвестиції істотно не впливають на прибутки компанії. 
Однак для інших компаній витрати на ведення бізнесу можуть бути величезними. Щоб зменшити ці 
витрати, компанії повинні краще розуміти своїх постачальників. 

Сільське господарство часто критикують за екологічні показники – воно споживає понад 70% усіх 
світових запасів прісної води, понад 30% земної поверхні зайнято під посіви і пов’язане з викидами 
парникових газів: двоокису вуглецю (CO2), метану (CH4) і закису азоту (N2O). 

Сільське господарство завжди вироблятиме значну кількість відходів. Завдання полягає у розумінні 
порівняльного масштабу цих відходів, їх пропорційності та найкращих способів контролю і утилізації. 

Не всі методи ведення сільського господарства однакові – виробництво деяких видів продукції, і не 
лише яловичини, має несподіваний вплив на навколишнє середовище. Деякі веганські продукти 
мають величезний вплив на сталий розвиток. Як окремим особам, так і корпораціям слід розуміти 
ширшу екологічну картину. 

Використання води 

Рис і соя - це культури, для вирощування яких потрібні величезні кількості води. Сої потрібно в 2-3 
рази більше води, ніж картоплі, а рису майже в 10 разів більше – і все це для виробництва лише 1 кг 
продукту. Навіть «неефективний» рис набагато ефективніший, ніж горіхи (мигдаль, фісташки тощо). 
Для виробництва одного кілограма горіхів потрібно близько 15 000 літрів прісної води. Це в 30-60 
разів більше, ніж для картоплі, і приблизно стільки ж, скільки для виробництва кілограма яловичини. 

Неефективність системи водопостачання є лише однією з проблем для фермерів, корпоративних 
інвесторів і споживачів, які прагнуть покращити свої ESG-показники з економічних та етичних 
міркувань.  

Ще одна проблема, з якою стикається сільське господарство, полягає в тому, як відстежувати та 
виявляти неефективні або незаконні з точки зору ESG методи ведення сільського господарства, тобто 
як усунути «прогалину в даних». Такий процес ніколи не буває простим. Навіть у наведеному вище 
прикладі з горіхами, вирощування яких вимагає набагато більше води, ніж вирощування картоплі, 
слід пам’ятати про інші чинники – горіхи приблизно в 10 разів калорійніші, ніж картопля. 



Такі дані, разом з типовою практикою ведення сільського господарства, прийнятною практикою та 
історичними даними, можуть дати глибоке розуміння як на рівні країні, так і на рівні окремої ферми. 

Є кілька супутникових місій, зокрема MODIS NASA та Sentinel-2 ESA, які мають спеціальні датчики для 
вимірювання рівня води та його змін. 

Знеліснення 

Вирубування лісів давно асоціюється з розведенням великої рогатої худоби в Бразилії, де від лісу 
було очищено 10 000 гектарів. Проблема ускладнюється тим , що земля у тропічних лісах недосить 
якісна для виробництва яловичини, тому на голову великої рогатої худоби потрібно приблизно в 10 
разів більше землі. 

Хоча з точки зору втрати лісів ситуація жахлива, є фантастичні системи для моніторингу лісів і 
виявлення як макро-, так і мікротенденцій. 

Служба глобального моніторингу лісів Global Forest Watch має чудову інформаційну панель, яка 
показує, як зникають ліси та як швидко відбуваються зміни, використовуючи супутникові дані для 
підтвердження результатів. 

Супутникові дані вже використовуються для визначення змін у стані лісів, з відстеженням до одного 
дерева. Нещодавно уряд Норвегії зробив такі дані ще більш доступними, виділивши 40 млн фунтів 
стерлінгів на фінансування публічного доступу до супутникових даних про стан тропічних лісів з 
високою роздільною здатністю. 

Пестициди і забруднення 

За повідомленнями, щорічний вплив сільського господарства на довкілля оцінюється сумою 3 трлн 
дол. США. Справжньою проблемою є пестициди, які впливають на якість ґрунту, води та 
біорізноманіття. Фермери, особливо в країнах, що розвиваються, часто мають економічні стимули 
використовувати заборонені або небезпечні пестициди для отримання короткострокової вигоди. Це 
неможливо виявити за допомогою перевірок або розгортання локальних датчиків. Супутникові дані 
дають можливість контролювати посіви, річки й озера. 

Посіви, оброблені забороненими пестицидами та добривами, можна виявити через їх незвичайну 
врожайність. Забруднення струмків і річок можна визначити, як показано на зображеннях нижче. 

Дані та інформація 

Існує значна прогалина в екологічних, соціальних та управлінських (ESG) даних, особливо у 
сільському господарстві. Масштаб і складність завдання означають, що єдине джерело даних просто 
не може подолати цю прогалину. 

Супутникові дані можуть заповнити багато з цих «прогалин», надаючи ключові показники щодо 
забруднення, пестицидів і неправильного використання землі та води. Однак справжня цінність 
супутникових даних полягає в тому, що, об’єднані з даними із додаткових джерел, вони, після 
ефективного аналізу, дозволяють отримати багатшу та більш інформативну картину. 

Супутникові дані можна використати для вирішення багатьох пробле ESG, які просто неможливо 
подолати за допомогою традиційних методів – або через високі витрати, або через ризики. 

Моніторинг забруднення від заводів і фабрик – це складно, якщо вони знаходяться у віддалених 
та/або небезпечних місцях. Традиційними методами нереально виконати перевірку практики 
ведення господарства на всіх фермах і у всіх сторонніх постачальників. Глобальний масштаб, 
віддалене розташування та велика кількість постачальників – це просто неможливо. 



Супутники вирішують цю проблему, щодня спостерігаючи за всім світом. Супутники здатні виявляти 
забруднювачів у глобальному масштабі та на рівні ферми – помічати зміни в поведінці, визначати 
ризики та забезпечувати постійне спостереження. . 

Супутникові дані можуть вирішувати актуальні екологічні, соціальні та управлінські (ESG) задачі, які 
просто неможливо вирішити в такому масштабі за допомогою локального моніторингу: 

Приклади ризиків, які можуть контролювати супутники: 

- Земля та біорізноманіття 
- Знеліснення 
- Викиди парникових газів 
- Забруднювачі атмосфери 
- Неналежне використання води 
- Спалювання стерні/посівів 
- Евтрофікація прибережних вод 

І надавати дані та показники в наступних сферах: 

- Забруднення води: 
· Стоки забруднень 
· Забруднення великих річок і естуаріїв 
· Евтрофікація прибережних вод 
· Цвітіння водоростей 
· Тверді забруднення у воді 

- Знеліснення: 
· Масштабні вирубки лісів 
· Зміни в лісах, пов’язані з веденням сільського господарства 

- Якість ґрунту 
· Сівозміна. 

- Захист землі та біорізноманіття. Моніторинг визначених/захищених районів 
· Рідкісні або зникаючі види 
· Екосистеми 
· Корінні народи 

- Забруднення атмосфери 
· Спалювання посівів: 

▪ Пожнивні залишки, земля/ліси, підготовка до збору урожаю 
· Зміни у забрудненні повітря 

▪ озон (O3), двоокис азоту (NO2), двоокис сірки (SO2), окис вуглецю (CO), метан (CH4), 
формальдегід (CH2O) 

- Використання води 
· Водозабір 

18.  ПІДСУМКИ Частини 2 – Поширені запитання та відповіді 

Як працює європейська система торгівлі викидами? 

Система торгівлі викидами (СТВ-ЄС) працює за принципом «обмеження-та-торгівлі». Вона 
встановлює абсолютний ліміт або «обмеження» загальної кількості певних парникових газів, які 
можуть щорічно викидатись охопленими системою суб’єктами. Це обмеження знижують з часом, 
щоб скоротити сумарні викиди. 



Що передбачає перегляд європейської системи торгівлі викидами? 

Система торгівлі викидами (СТВ-ЄС) Що передбачає перегляд системи торгівлі викидами ЄС. СТВ-ЄС 
охоплює майже половину викидів європейської економіки. 

Угода, досягнута між Європейським парламентом і Радою, вносить зміни в три ключові сфери, 
необхідні для підготовки системи до періоду 2021-2030 років: зміцнення системи, створення 
надійних запобіжників для промисловості, щоб попередити ризики витоків вуглецю, та створення 
інструментів фінансування низьковуглецевих інвестицій. Переглянута Директива про СТВ-ЄС 
ґрунтується на пропозиції, поданої Європейською Комісією у липні 2015 року після висновків, 
прийнятих європейськими лідерами у жовтні 2014 року. 

Як і коли угода зміцнить європейський вуглецевий ринок, щоб впоратись з існуючим надлишком 
пропозиції? 

Погоджено декілька заходів, які мають на меті значне зміцнення СТВ-ЄС, зокрема з 2021 року 
збільшити щорічне скорочення викидів і, починаючи з 2019 року швидше вирішувати проблему 
існуючого надлишку квот на ринку. З надлишком вирішено впоратись шляхом подвоєння темпів 
вилучення з ринку надлишку квот і переведення їх до Резервного фонду стабільності ринку (MSR) 
протягом перших п’яти років функціонування Фонду тобто до 2023 року. 

Як СТВ-ЄС сприятиме досягненню кліматичних цілей Європи до 2030 року? 

Прискорене щорічне зменшення загальної кількості квот на викиди в СТВ-ЄС («обмеження») – на 
2.2% на рік, починаючи з 2021 року, порівняно з поточними 1.74% – сприятиме досягненню загальної 
мети ЄС щодо скорочення викидів принаймні на 40% до 2030 року, відповідно до зобов’язань за 
Паризькою угодою. Таке зменшене «обмеження» забезпечить необхідне скорочення викидів у 
секторах, охоплених системою. 

Що таке грінвошинг? 

Грінвошинг (greenwashing) – це форма маркетингу, яка дає невірне уявлення про продукт, послугу 
чи практику як такі, що мають позитивний вплив на навколишнє середовище, наприклад, компанія 
заявляє, що є вуглецево-нейтральною, хоча це не так. 

Як буде збережено конкурентоспроможність європейської промисловості, одночасно 
забезпечуючи достатнє скорочення викидів парникових газів? 

Угода передбачає кілька ключових заходів для забезпечення конкурентоспроможності європейської 
промисловості шляхом продовження безкоштовного розподілу квот в секторах, яким загрожує витік 
вуглецю, і збільшення частки безкоштовних квот для секторів, які, як вважається, найбільше 
наражаються на такий ризик. 

Кількість безкоштовних квот обмежена. Щоб зменшити ризик нестачі безкоштовних квот і 
необхідність застосування коригуючого коефіцієнта, угода передбачає створення «буфера 
безкоштовного розподілу» в розмірі понад 450 млн квот, спочатку призначених для продажу на 
аукціоні, які можна використати як додатковий запобіжник, якщо початкова кількість квот буде 
повністю використана за період 2021-2030 рр. (що дозволяє уникнути або зменшити застосування 
коригуючого коефіцієнта). 

Зберігається існуюча можливість компенсувати секторам витрати, пов’язані непрямими викидами 
вуглецю. Крім того, новий Фонд інновацій допоможе європейській промисловості зберегти свою 
конкурентоспроможність, надаючи підтримку новаторським низьковуглецевим технологіям. 

Приклади проєктів, спрямованих на компенсацію викидів вуглецю 

Природна секвестрація вуглецю. Біологічне поглинання викидів CO2 в процесі росту рослинності та 
продовження зберігання частини вуглецю в рослинних тканинах і органічних матеріалах, отриманих 



із рослинних тканин (наприклад, у ґрунті). Інші приклади включають біовугілля (тривале зберігання 
вуглецю з біологічних джерел) та ініціативи із заліснення (наприклад, посадка дерев на 
деградованих ландшафтах). 

Відновлювана енергетика. Проєкти з відновлюваної енергетики включають гідро-, вітрову та 
фотоелектричну сонячну енергію, нагрівання води сонячною енергією та виробництво 
електроенергії та тепла з біомаси. Багато проєктів у сфері відновлюваної енергетики мають високі 
початкові капітальні витрати, хоча вони можуть запропонувати високі норми прибутку, а їх 
експлуатаційні витрати після будівництва часто мінімальні. Компенсація викидів вуглецю допомагає 
підтримувати ці проєкти, забезпечуючи додатковий потік коштів для компенсації їх високих 
початкових капітальних витрат. 

Уловлювання метану. Потенціал глобального потепління метану приблизно у 28 разів більший, ніж 
CO2, і, таким чином, запобігання викидам метану може принести значну користь для навколишнього 
середовища. Метан виділяється на звалищах, під час очищення стічних вод, у системах, які 
використовують природний газ і нафту, в процесі сільськогосподарської діяльності (вирощування 
худоби та рису), а також під час видобутку вугілля. По суті, метан є «природним газом», тому його 
можна уловлювати та використовувати як джерело енергії. Існують проєкти з уловлювання  метану 
на очисних спорудах або звалищах, його очищення і використання для виробництва електричної або 
іншої енергії. 

Чи передбачена компенсація витрат, пов’язаних з непрямими викидами вуглецю? 

Так, можливість такої компенсації державами-членами передбачена відповідно до правил ЄС щодо 
державної допомоги. Угода, досягнута Парламентом і Радою, також суттєво посилить правила 
прозорості та звітності, пов’язані з такою підтримкою з боку держав-членів. 

Які заходи були погоджені для сприяння промисловим інноваціям і переходу до 
низьковуглецевого розвитку? 

Угода передбачає створення нового Фонду інновацій розміром щонайменше 450 млн квот (понад 3 
млрд євро за ринковими цінами наприкінці 2017 року). Фонд надаватиме фінансову підтримку 
низьковуглецевим інноваціям в галузях, охоплених СТВ-ЄС, щоб сприяти розвитку проривних 
технологій, а також технологій уловлювання та зберігання/використання вуглецю і відновлюваної 
енергетики. 

Фонд інновацій буде поповнюватись залишком ресурсів фонду NER300, який підтримує проєкти з 
уловлювання та зберігання вуглецю і відновлюваної енергетики. Крім того, протягом другої 
половини періоду 2021-2030 років до Фонду буде передано 50 млн додаткових квот, якщо вони не 
будуть потрібні для безкоштовного розподілу, щоб уникнути або зменшити застосування 
коригуючого коефіцієнта. 

Які заходи були погоджені для підтримки переходу до низьковуглецевого розвитку та 
модернізації енергосистем в державах-членах з низьким рівнем доходу? 

Для підтримки переходу до низьковуглецевого розвитку і модернізації енергосистем в 10 державах-
членах з доходами нижче 60% від середнього в ЄС у 2013 році (Болгарія, Естонія, Латвія, Литва, 
Угорщина, Румунія, Польща, Чеська Республіка, Словаччина і Хорватія) погоджено два інструменти 
фінансування. 

По-перше, Фонд модернізації із щонайменше 310 млн квот буде підтримувати інвестиції в 
модернізацію енергетичних систем, наприклад підвищення енергоефективності установок для 
виробництва електроенергії та тепла, які використовують природний газ або енергію з 
відновлюваних джерел, а також інвестиції для підтримки соціально справедливого переходу до 
низьковуглецевої економіки (наприклад, перенавчання постраждалих працівників). Протягом другої 
половини періоду 2021-2030 рр. до Фонду буде передано 75 млн додаткових квот, якщо вони не 



будуть потрібні для безкоштовного розподілу, щоб уникнути або зменшити застосування 
коригуючого коефіцієнта. 

По-друге, після інвестування в модернізацію енергетики, перераховані вище 10 держав-членів 
матимуть можливість продовжувати виділяти обмежену кількість безкоштовних квот для 
модернізації енергетичного сектору. Парламент і Рада узгодили надійні запобіжники, щоб 
забезпечити, що інструменти фінансування сприятимуть досягненню кліматичних та енергетичних 
цілей ЄС і працюватимуть у цілком прозорий спосіб. 

Чи були погоджені зміни щодо викидів у секторі судноплавства? 

В Угоді зазначається, що всі сектори економіки повинні сприяти скороченню викидів, Комісія 
зобов'язана щонайменше один раз на рік звітувати перед Парламентом і Радою про прогрес, 
досягнутий у Міжнародній морській організації (IMO), і підкреслюється, що заходи IMO або ЄС мають 
розпочатись у 2023 році, включно з підготовчою роботою щодо прийняття та реалізації заходів. 

Якими будуть наступні кроки для впровадження узгоджених змін до СТВ-ЄС? 

Тепер тимчасову угоду мають офіційно схвалити Європейський парламент і Рада. Після схвалення 
обома органами-співзаконодавцями, переглянуту Директиву про СТВ-ЄС буде опубліковано в 
Офіційному журналі ЄС і вона набуде чинності через 20 днів після публікації. 

Після набрання чинності переглянутою Директивою почнеться додаткова робота з її імплементації. 
Наприклад, держави-члени і промисловість повинні зібрати необхідні дані, щоб підготувати кроки, 
пов’язані з безкоштовним розподілом квот. Необхідно також вжити заходів для того, щоб Фонд 
модернізації і Фонд інновацій розпочали роботу з відбору проєктів. 

Якою є найефективніша стратегія щодо поглинання вуглецю з атмосфери? 

Поглинання з атмосфери і стійкої секвестрації вуглецю можна досягти, застосовуючи природні і 
технологічні рішення. Вдосконалені методи обробітку землі, які посилюють уловлювання вуглецю 
та/або зменшують його вивільнення в атмосферу, кваліфікуються як низьковуглецеве сільське 
господарство, оскільки призводять до збільшення секвестрації вуглецю в екосистемах. Технологічні 
рішення спрямовані на уловлювання вуглецю з виробничого процесу або безпосередньо з повітря 
та транспортування його від джерела до місця, де він зберігається протягом тривалого періоду. 

Як низьковуглецеве сільське господарство, так і промислові рішення, необхідні для видалення з 
атмосфери кількох сотень мільйонів тонн CO2 на рік, відіграватимуть важливу роль у досягненні ЄС 
кліматичної нейтральності до 2050 року. 

Що таке низьковуглецеве сільське господарство? 

По суті, низьковуглецеве сільське господарство передбачає землекористування, яке забезпечує 
вилучення вуглецю з повітря і зберігання його в рослинах і ґрунті. низьковуглецеве сільське 
господарство може також включати впровадження методів, які зменшують викиди парникових газів. 

Наскільки ефективне низьковуглецеве сільське господарство? 

До переваг вуглецевого землеробства (разом із секвестрацією вуглецю) належить зменшення ерозії 
та втрати ґрунту; покращення структури і родючості ґрунту; менше засолення ґрунту, здоровіші 
ґрунти, рослинність і тварини; більше біорізноманіття; захист від посухи; і більша ефективність 
використання води. 

Від чого залежить низьковуглецеве сільське господарство? 

Секвестрація вуглецю від кількох чинників, до яких можна віднести вік і тип лісу, рівень 
біорізноманіття, методи управління лісами і клімат. 



Наскільки великими є витрати вуглецевої ферми? 

Дослідження дозволяють оцінити, що витрати низьковуглецеве сільське господарство становлять 
10-100 дол. США за тонну поглиненого CO2, порівняно зі 100-1000 дол. США за тонну CO2 для 
технологій механічного видалення вуглецю з повітря. низьковуглецеве сільське господарство є 
потенційним джерелом прибутку для фермерів і власників ранчо, які можуть продавати зароблені 
кредити на вуглецевих ринках. 

Як фермери зберігають вуглець у ґрунті? 

Рослини в процесі росту витягують вуглекислий газ із атмосфери, а ґрунт поглинає та зберігає його. 
Кількість накопиченого вуглецю значно відрізняється залежно від типу ґрунту та клімату. Традиційні 
методи землеробства, які забезпечують поглинання вуглецю, існували тисячоліття. 

Методи вуглецевого землеробства 

Діяльність включає проріджування, вибіркову заготівлю, відновлення та посадку, а також 
удобрення для забезпечення продуктивного та сталого росту лісу. Подібно до лісових насаджень, 
місцеві трави та інша рослинність є природним джерелом поглинання та секвестрації парникових 
газів. 

Які культури поглинають найбільше вуглецю? 

Найбільший вміст вуглецю в коріння трав (Rc/Sc = 1.19 ± 0.08), зернових (0.95 ± 0.03), бобових (0.86 
± 0.04), олійних (0.85 ± 0.08) і волокнистих прядивних культур (0.50 ± 0.07). 

Як Європейська Комісія планує стимулювати впровадження вуглецевого землеробства в ЄС? 

Щоб досягти кліматичного цільового показника - 310 млн. тонн CO2екв нетто абсорбції в 
сільськогосподарському секторі ЄС до 2030 року, запропонованого Комісією при перегляді 
Регламенту про землекористування зміну землекористування та лісове господарство, потрібно 
відповідним чином стимулювати абсорбцію вуглецю. 

Необхідно створити та просувати на рівні землекористувача систему винагородження фермерів і 
лісівників за досягнення додаткової секвестрації вуглецю. Наразі проблеми впровадження, такі як 
фінансові зусилля, необхідні для впровадження нових методів обробітку землі, та відсутність 
надійних систем моніторингу, звітності і верифікації обмежують впровадження вуглецевого 
землеробства в ЄС. Складність вимірювання секвестрації вуглецю в поєднанні з недостатньо 
адаптованими консультативними послугами також призводить до невизначеності щодо 
можливостей отримання прибутку для землекористувачів. 

Щоб відповісти на ці виклики, Комісія підтримуватиме роль державного фінансування ЄС, зокрема 
в рамках Спільної сільськогосподарської політики, підтримуватиме доступ до консультативних 
послуг і фінансуватиме деякі витрати, пов’язані зі схемами та практиками вуглецевого землеробства, 
а також зменшуватиме землекористувачів. Комісія також підтримуватиме дослідження та інновації 
в рамках програми Horizon Europe, зокрема місії «Ґрунтова угода для Європи», спрямовані на 
подальший розвиток інструментів моніторингу та звітності і цифрових рішень, а також для сприяння 
комбінованим підходам до вуглецевого землеробства, де державне фінансування доповнюється 
доходами від продажу вуглецевих кредитів на добровільних вуглецевих ринках за участю 
приватного фінансування. Серед інших ключових заходів, Комісія також створить групу експертів для 
обміну найкращими практиками вуглецевого землеробства із зацікавленими сторонами та для 
підтримки розробки стандартів ЄС для сертифікації поглинання вуглецю. 

 



Частина 3 
 
 
 
Підсумковий звіт з аналізом існуючого потенціалу для розвитку низьковуглецевого 
сільського господарства в Україні. 
 
Існуючі та необхідні елементи торгівлі квотами на викиди вуглецю, зокрема, методології 
розрахунку вуглецевого сліду, верифікація даних, випуск вуглецевих 
кредитів/сертифікатів, продавці і потенційні покупці вуглецевих кредитів, інші 
компоненти. 
 

  



19. Огляд підготовчих заходів до впровадження системи торгівлі квотами на викиди 
вуглецю в Україні та потенціалу для впровадження СТВ  

Будь-яка успішна система торгівлі викидами (СТВ) – в тому числі українська – повинна задовольняти 
певним критеріям: 

• Екологічне обґрунтування – система торгівлі викидами повинна бути і сприйматись усіма 
сторонами як така, що досягає дійсних екологічних цілей. 

• Економічне обґрунтування – система торгівлі викидами повинна бути і сприйматись усіма 
сторонами як гнучкіша і економічно ефективніша порівняно з іншими способами досягнення 

екологічних цілей. 

• Надійність – система повинна бути надійною, оскільки успішними є лише надійні системи. 
Отже, для забезпечення відповідності кліматичним цілям, необхідні адекватні адміністративні 
процедури. Належний моніторинг і верифікація підвищують довіру до системи. 

• Простота – простота системи є дуже важливим критерієм; ускладнювати систему слід лише за 
явної необхідності. У пошуках ілюзорної досконалості було проведено безліч академічних та 
інституційних досліджень дедалі більшої складності. Жодна система не буде досконалою, і 
хороші прості, прагматичні рішення матимуть успіх там, де складніші зазнають поразки. 

• Справедливість – без точного знання (тоді не було б потреби у системі торгівлі викидами) будь-
яка система буде несправедливою, особливо в перші роки функціонування. В успішній системі 

знайдеться щось для кожного, а несправедливість з часом швидко зменшуватиметься. 

• Прозорість – система має бути прозорою, щоб забезпечити національну та міжнародну довіру 
до системи. Слід віддавати перевагу недосконалій, але прозорій системі, а не системі з поганою 
прозорістю. 

• Визначеність – щоб викликати довіру бізнесу та заохочувати інновації та інвестиції, потрібен 
високий ступінь визначеності. Це означає, що наступний розподіл слід проводити якомога 
пізніше і що квоти повинні мати тривалий термін дії. 

• Інклюзивність – процес має бути максимально інклюзивним у довгостроковій перспективі, хоча 
в короткостроковій перспективі знадобляться деякі обмеження. 

Підготувати українську компанію до участі в СТВ може здаватись складним завданням, і це 
дослідження вуглецевого ринку намагатиметься допомогти у цьому. 

Є кілька попередніх кроків, які всім компаніям слід зробити якнайшвидше, щоб максимально 
згладити процес впровадження СТВ: 

• Створити інклюзивний форум, де компанії, верифікатори, маркет-мейкери, регулятори та 
урядовці зможуть обговорювати питання з усіх точок зору і розробляти подальші практичні 
кроки 

• Створити в компанії структуру для управління процедурами, необхідними для роботи в СТВ. 

• Переконатись, що всі ролі в управлінській команді чітко визначені та зрозумілі без збігів чи 
двозначностей. Оскільки СТВ встановлює ціну/вартість вуглецю, нею слід управляти так 

само ретельно, як іншими фінансовими продуктами. 

• Переконатись у тому, що правління має цілісне бачення, і що всі аспекти управління викидами 
вуглецю повністю інтегровані у стратегію компанії. 

• Переконатись у тому, що компанія якнайшвидше отримує достовірні дані про свої викиди та 
місця, звідки відбуваються викиди. Це дозволить компанії сформулювати надійну стратегію 
скорочення викидів та торгівлі викидами. 

• Переконатись у тому, що всі підрозділи компанії усвідомлюють значення управління викидами 
вуглецю та використовувати їхній досвід, коли це можливо. 



• Щоб отримати конкурентну перевагу, СТВ слід розглядати як можливість, а не як загрозу. 

Незважаючи на останні економічні та політичні виклики, Україна визнає зміну клімату найбільш 
серйозним чинником століття, що впливає на економіку та майбутні покоління. У 2021 році країна 
оновила свій національно визначений внесок (НВВ) і нещодавно підтвердила прихильність 
Європейському зеленому курсу. 

Клімат України суттєво змінився за останні 60 років, причому темпи потепління, починаючи з 1980-х 
років, складають 0,4-0,6°C за десятиліття, тобто перевищують середні показники в Європі та в 
декілька разів вищі за глобальні показники. 

Найбільші річні підвищення температури на понад 4°C прогнозуються у випадку реалізації сценарію 
RCP 8.5 (показник RCP 8.5 стосується концентрації вуглецю, яка забезпечує глобальне потепління в 
середньому 8,5 Вт на квадратний метр по всій планеті) наприкінці століття, причому найбільшого 
впливу потепління зазнають східні та північно-східні регіони України (Харківська, Луганська і Сумська 
області), а найменшого – західні (Івано-Франківська, Львівська і Волинська області). 

Очікується, що з потеплінням зросте частота та інтенсивність екстремальних погодних і кліматичних 
явищ, включаючи хвилі спеки, грози, сильні опади, дощові повені та розливи річок, посухи, град, 
шквали, торнадо, сильні снігопади, крижані дощі, налипання мокрого снігу, зледеніння тощо. 

За відсутності заходів з адаптації урожайність може коливатись у великому діапазоні, оскільки у 
будь-який рік існує ризик зібрати урожай нижчий за очікуваний. Урожайність вибраних культур 
(озимої пшениці, ячменю, кукурудзи, сої та соняшнику) була змодельована шляхом розподілу 
ймовірностей реалізації низького та високого прогнозу, тобто 5-го і 95-го процентилю розподілу, 
відповідно. За сценарієм RCP 8,5 у 2030 та 2050 роках значно знизяться врожаї всіх культур, крім 
пшениці та сої. У відсотковому вираженні найбільше упаде урожайність ячменю, і трохи менше - 
кукурудзи. Однак прогнозоване зниження врожайності кукурудзи важливіше, оскільки кукурудза є 
критично важливим експортним товаром. 

Хоча за сценаріями RCP 4.5 і 8.5 кліматичні умови стануть сприятливішими для підвищення 
продуктивності озимої пшениці в найближчому майбутньому і до середини століття, 
непередбачуваність характеру опадів робить планування адаптації на обласному рівні дуже 
важливим для підготовки сільськогосподарського сектору до кліматичних змін. 

20. Корпоративне управління та організація торгівлі викидами – шлях для України 

Впровадження системи торгівлі викидами (СТВ) висуватиме нові вимоги до української компанії (або 
міжнародної компанії, яка працює в Україні), і з самого початку потрібно розглянути, як реагувати на 

такі додаткові зобов’язання. 

Наприклад: передати управління та торгівлю викидами на аутсорсинг, чи створити нову внутрішню 

структуру, яка забезпечить відповідність новим нормативам? 

Створення підрозділу для торгівлі викидами всередині компанії 

Щоб досягти успіху в управлінні системою обмеження-та-торгівлі, українська компанія 
потребуватиме низки стратегічних, технічних і фінансових навичок. 

Перше правило: знайдіть відповідний відділ, який здійснюватиме координацію діяльності: 
торгівля викидами пов’язана зі стратегією щодо зміни клімату. Часто кліматична стратегія 

знаходиться між функціями сталого розвитку і фінансів. 

Торгівля викидами стосується управління фінансами, але вимагає також глибокого розуміння 
регулювання, стратегії управління викидами CO2 та хорошого знання технічних характеристик 

промислових установок, які підпадають під обмеження. 

Якому відділу не доручили б це завдання, найважливіше – призначити керівника проєкту. 



Друге правило: створити робочу групу, яка насамперед буде здатна визначити, чи може компанія 
управляти торгівлею викидами власними силами, чи цю роботу слід передати зовнішньому 
підряднику. Щоб оцінити вибір між делегуванням торгівлі викидами спеціалізованому брокеру і 
веденням її силами компанії, необхідно провести аналіз витрат і вигод. Такий підхід дозволить 

створити «CO2 -мережу» всередині компанії. 

Централізація у порівнянні з децентралізацією 

Оцініть можливу оптимізацію установок: якщо об’єкти розділені географічно, можна розглянути 
централізований варіант. 

Наприклад, на європейському ринку викидів нерідко буває так, що установки однієї компанії 
розміщені на території кількох держав-членів. Місцеві біржі з місцевими брокерами співіснують з 
європейськими біржовими платформами і можуть запропонувати більш цілеспрямовані рішення. 

Компанії обирають централізований підхід з кількох причин: 

• Централізований розподіл викидів між багатьма установками; 

• Централізоване управління купівлею або продажем викидів зменшує зовнішні зовнішні 
операційні витрати; 

• Управління ризиками на рівні групи; 

• Використання переваг відносин з контрагентами; 

• Можливість керувати даними про викиди CO2 за допомогою єдиного програмного рішення. Усі 
відповідні дані з кожної установки можна агрегувати. Це дозволяє компанії вибудувати єдину 
уніфіковану картину викидів, прогнозувати викиди та оцінювати різні сценарії. 

Створення в компанії спеціального підрозділу для торгівлі викидами 

Для успішної торгівлі викидами компанії потрібно забезпечити виконання низки функцій. 

Найкращим варіантом було б створення спеціального підрозділу для торгівлі квотами на викиди 
вуглецю. 

Наявність незалежного структурного підрозділу дозволяє виконувати ключові функції: 

• Фронт-офіс – це операційний зал, звідки трейдери купують або продають квоти на викиди CO2. 
Фронт-офіс відповідає за управління вуглецевою позицією компанії і визначає найкращу торгову 
стратегію; 

• Міддл-офіс відстежує ризики, на які наражається компанія, забезпечує належну реєстрацію, 
обробку та оплату угод, укладених фронт-офісом, перевіряє ліміти і позиції трейдерів і вдстежує 
прибутки та збитки угод; 

• Бек-офіс надає адміністративні та допоміжні послуги фронт-офісу. Команда бек-офісу забезпечує 
здійснення платежів за угодами, піклується про підтвердження угод, а також може управляти 

маржинальними вимогами постачальника клірингових послуг. 

Процеси прийняття рішень 

Спеціальний підрозділ з управління викидами CO2 повинен мати власну систему управління і мати 
повноваження приймати всі рішення щодо трансакцій. 

Стратегічні рішення може приймати керівний комітет, до складу якого входять технічні експерти, 
фронт-офіс та міддл-офіс. Керівний комітет збирається один раз на місяць. 

Процес прийняття рішень можна структурувати таким чином: 

• Об’єкти зобов’язані подавати до фронт-офісу і міддл-офісу дані про свої викиди CO2; 

• Фронт-офіс і міддл-офіс агрегують дані та визначають загальну позицію компанії, перш ніж 
пропонувати стратегію купівлі чи продажу; 

• Керівний комітет приймає рішення і схвалює стратегію управління торгівлею викидами; 

• Фронт-офіс реалізує стратегію. 

 



Основи підготовки до впровадження інструментів вуглецевого ціноутворення для українських 

розробників 

Ключові моменти підготовки компанії до впровадження інструментів вуглецевого ціноутворення: 

1. Оцінка можливої оптимізації своїх установок: якщо об’єкти розпорошені географічно, можна 
порівняти централізований і децентралізований варіант. 
Наприклад, в СТВ-ЄС установки однієї компанії можуть знаходитись в різних державах. Місцеві 
біржі з місцевими брокерами співіснують з європейськими біржовими платформами. 

2. Створення в компанії спеціального підрозділу для торгівлі викидами, що дозволить управляти 
основними функціями: фронт-офісом, міддю-офісом і бек-офісом 

3. Впровадження спеціального процесу прийняття рішень із залученням усіх зацікавлених осіб, 
щоб централізувати та оптимізувати процес вибору. 

Основні проблеми, які слід врахувати компанії , готуючись до впровадження інструментів 
вуглецевого ціноутворення: 

1. Необхідність переконання всіх об'єктів у тому, що найкращим варіантом є централізація 
прийняття рішень і торгівлі CO2; 

2. Управління ризиком можливого розриву між викидами, які торгуються, і фактичними викидами 
СО2; 

3. Управління перенесенням на клієнтів вартості CO2; 
4. Потенційно низька ліквідність ринку і висока волатильність цін, що ускладнює хеджування. 

Спрощений приклад моделювання підготовки українського підприємства до впровадження 
інструментів вуглецевого ціноутворення 

Розглянемо приклад компанії UKR4GREEN (вигадана назва), яка провела успішну підготовку до 
забезпечення відповідності вимогам вуглецевого ціноутворення. 

Якими були ключові чинники успіху/прийняті рішення? Наприклад: 

Створення команди 

1. Компанія UKR4GREEN передбачила Етап I запровадження СТВ, створивши команду експертів з 
усіх відділів компанії. 

2. Ця команда обговорила створення керівного комітету з питань викидів CO2; 
3. Була створена мережа експертів з управління викидами CO2, що дозволило мати представників 

на місцях; 

Аналіз 

1. Компанія інвестувала кошти у відповідне програмне забезпечення для обробки і управління 

всіма даними про викиди CO2 

Початок торгів 

Заснований спеціальний торговий підрозділ, щоб заздалегідь почати торгівлю своїми квотами на 

викиди CO2. Це дозволить передбачити ціну квот на кілька років наперед і керувати ризиками. 

21.  Облік викидів вуглецю та управління ризиками 

Готуючись стати учасниками систем вуглецевого ціноутворення, українські компанії повинні 
розуміти законодавчі вимоги до збору даних про викиди вуглецю та те, як ці дані потім впливають 

на зобов’язання щодо забезпечення відповідності. 

Якщо компанія зобов’язана забезпечити відповідність вимогам у системі вуглецевого 
ціноутворення, але належним чином не фіксує регульовані викиди і не подає належної звітності, то 
можливі наслідки включають суворі покарання, а в деяких юрисдикціях – кримінальне 



переслідування або відповідальність за порушення вимог корпоративного управління, зокрема 

фідуціарних обов’язків директора. 

Найбільшим ризиком, пов’язаним із забезпеченням відповідності в системах вуглецевого 
ціноутворення, є неточні методи збору даних та обліку викидів. Щоб точно вимірювати та 
повідомляти дані про викиди, компаніям слід добре розуміти правила, якими регулюється облік 
викидів і звітність, а також запровадити системи для точного збору даних. 

Нормативні вимоги до обліку 

Першим кроком у будь-якій стратегії управління ризиками є розуміння правової бази системи 
вуглецевого ціноутворення та відповідних вимог до обліку викидів. У багатьох випадках ці обов’язки 
розсіяні в низці різних документів. 

Регульовані компанії повинні переконатись у тому, що вони розуміють обсяг вимог до обліку викидів 
та звітності, зокрема: 

• Чи зобов'язаний їхній сектор подавати звітність про викиди; 

• Будь-які застосовні порогові значення для подання звітності; 

• Чи охоплені їхні викиди (наприклад, йдеться про всі чи лише деякі парникові гази) 
• На якому рівні подаються дані (на рівні установки, об’єкта чи суб’єкта); 

• Типи даних, які потрібно збирати, і одиниці вимірювання (наприклад, тонни CO2-e викидів або 
ТДж енергії); 

• Необхідні методології розрахунків; 

• Які коефіцієнти викидів необхідно використовувати 
• Які значення вмісту вуглецю і потенціалів глобального потепління використані в нормативних 

документах; 

• Необхідні методи верифікації, забезпечення якості та контролю; 

• Чи потрібно використовувати у звітності узгоджені методології розрахунку викидів парникових 
газів; 

• Періодичність подання даних (наприклад, один раз на квартал або один раз на рік); 

• Який персонал повинен мати доступ до даних та платформ звітності; 

• Чи є конфіденційними будь-які із зібраних даних; застосовні закони, нормативні документи 
та/або внутрішні політики (наприклад, закони про конфіденційність даних або конкуренцію); і 

• Чи відомо про поправки до нормативних актів, які очікують на розгляд або можуть бути внесені 
найближчим часом , і які можуть вплинути на вимоги до звітності. 

21.1 Управління ризиком і забезпечення відповідності вимогам 

Після того як новий учасник (наприклад, українець) досягне чіткого розуміння нормативної бази, він 
повинен забезпечити ефективне управління будь-якими ризиками, які постають в межах 
нормативної бази. Хоча точні стратегії, які будуть застосовані, залежать від юрисдикції та застосовної 
нормативної бази, далі описаний загальний підхід до управління ризиками, пов’язаними з обліком 
викидів вуглецю: 

Крок перший: Розмежування відповідальності 

Потрібно вирішити, хто відповідальний за подання даних на рівні кожного об’єкта і на 
корпоративному рівні. 

Крім того, компанії повинні розглянути питання про те, чи можна передати відповідальність за 
подання звітності тому, хто краще виконуватиме зобов’язання щодо обліку. 

Крок другий: Розробка систем збору даних 

Розробити надійні, прозорі і точні системи збору даних про викиди ПГ. 

Наприклад, компанії в ЄС повинні регулярно подавати плани моніторингу, річні звіти про викиди, 
верифікаційні висновки та звіти про вдосконалення, щоб забезпечити цілісність системи МЗВ. 



Крок третій: Призначити представників 

Компанії, які зобов’язані забезпечити відповідність, повинні призначити представників з 
повноваженнями, достатніми для виконання обов’язків, передбачених відповідною системою – див. 

розділ 1 для отримання додаткової інформації.. 

Крок четвертий: Знання часових рамок 

Регульовані суб’єкти повинні розуміти визначені чинним законодавством часові рамки подання 
звітності про викиди. Такі кінцеві терміни мають бути включені у внутрішні графіки з урахуванням 
тривалості необхідних внутрішніх процесів (перевірок і отримання підписів посадових осіб). 

Для цього можна використати, наприклад, матриці, які визначають основні дати для підготовки і 
здачі звітності за всіма застосовними схемами. 

Крок п’ятий: Залучення зовнішніх аудиторів 

Щоб забезпечити цілісність інформації, яка подається регуляторам, компаніям рекомендується 
перед подачею перевіряти свої рахунки викидів з метою забезпечення відповідності, щоб 
підтвердити надійність своїх процесів. В деяких нормативних системах це буде обов’язковою 
вимогою, особливо коли йдеться про дуже великі об’єкти або корпоративні групи. Однак для інших 
компаній це може стати корисним інструментом управління ризиками, особливо там, де регулятори 
мають повноваження проводити вибіркові перевірки. 

Крок шостий: Налагодження відносин з регуляторами 

Завжди корисно розвивати добрі робочі відносини з головними регуляторами систем обліку викидів 
вуглецю. В деяких випадках призначаються менеджери з ділових зв’язків, які відповідають на запити 
компаній щодо звітності, нерідко створюються технічні робочі групи для вирішення системних 
проблем, які виникають під час вимірювання та управління даними в галузях (наприклад, 

неконтрольовані викиди вугільних шахт). 

Крок сьомий: Зв’язок із забезпеченням відповідності вимогам вуглецевого ринку 

У багатьох випадках зобов’язання щодо обліку викидів вуглецю та звітності пов’язані з подальшими 
зобов’язаннями забезпечення відповідності вимогам механізму вуглецевого ціноутворення. 
Отримавши належне розуміння показників викидів та енергетичного профілю об’єкта, регульований 
суб'єкт може розглянути: 

• можливість зменшення викидів на охоплених об’єктах і, тим самим, зниження витрат на 
забезпечення відповідності; 

• кількість прийнятних одиниць, які він зобов’язаний подати для компенсації всіх своїх викидів або 
їх частини; 

• здатність створювати компенсації за рахунок діяльності на власних об’єктах або на землі, якою 
володіє чи користується суб’єкт; і 

• здатність переносити крізь свій ланцюг постачання витрати, пов’язані із забезпеченням 
відповідності вимогам схем компенсації викидів вуглецю. 

Ключові моменти управління ризиками, пов’язаними з викидами вуглецю (невичерпний перелік): 
1. Розуміння нормативної бази обліку викидів вуглецю, зокрема щодо: 

a. Охоплених секторів і видів діяльності 
b. Порогових значень 
c. Видів охоплених парникових газів 
d. Відповідальності за ведення обліку викидів 
e. Необхідного обсягу збору даних 
f. Вимог до МЗВ 
g. Термінів подання звітності 
h. Штрафів за незабезпечення відповідності 



2. Розмежування відповідальності між корпоративними суб’єктами 
3. Розробка систем збору даних 
4. Призначення представників 
5. Знання часових рамок 
6. Розвиток робочих відносин з регуляторами 

Ключові проблеми, які слід брати до уваги при управлінні ризиками, пов’язаними з викидами 
вуглецю: 
7. Недостатнє розуміння компетенції регулятора 
8. Збір точних і надійних даних 
9. Своєчасна і належна звітність про викиди 

22. Квоти: стратегії управління викидами вуглецю  

З 2005 року викиди ПГ значної кількості компаній в Європі регулюються Європейською системою 
торгівлі викидами (СТВ-ЄС). 

Для більшості компаній, охоплених СТВ-ЄС, нове обмеження на викиди ПГ означало, принаймні на 
початку, нові операційні витрати. 

Перед усіма компаніями постало питання: як забезпечити виконання нових правил найбільш 
економічним способом? 

На початку існування СТВ-ЄС не було професійної експертизи чи навіть широких наукових 
досліджень відповідності вимогам СТВ. Більш того, кожна компанія постраждала інакше. Тому 
компанії почали вирішувати проблему емпірично та індивідуально. 

З плином років і залежно від обставин, управління викидами вуглецю в різних компаніях 
розвивалось по-різному, кожна компанія поступово приймала стратегію, яка підходила їй найкраще. 
Наприклад, в одних випадках, забезпечення відповідності вимогам СТВ-ЄС завжди було питанням 
зниження витрат, тоді як для інших компаній це відкрило нові можливості для бізнесу. 

Сьогодні можна визначити деякі важливі характеристики, спільні для більшості дуже великих 
компаній: 

• Вартість викидів CO2 (або витрати на запобігання викидам) вважається виробничими витратами 
та складовою фінансового аналізу у випадку нових інвестицій. 

• Компанії почали обчислювати свій економічний ризик, пов’язаний з викидами вуглецю, щоб 
визначити найкращий спосіб управління таким ризиком. 



 

1-Приклад економічного ризику, пов’язаного з викидами вуглецю 

➢ 2008-2012 рр. Компанії Х не вистачає квот на покриття 20МтСО2 на рік 

➢ У 2008 році середня очікувана ціна квоти на викиди вуглецю становила 10 євро/тСО2 

➢ Отже, за оцінками, витрати на забезпечення відповідності становили 200 млн євро/рік до 2012 року  

➢ Після 2012 року безкоштовний розподіл квот припинений. Розрив у забезпеченні відповідності становитиме приблизно 80 Мт 

СО2 на рік (якщо не вживати жодних заходів), а потенційні зобов’язання - 800 млн. євро на рік 

2- Мт СО2 на рік; Викиди компанії Х прибл. 80 Мт/рік; 4- Розрив у забезпеченні відповідності прибл. 20 Мт/рік; 5- Обмеження, 

встановлене СТВ-ЄС; 6- Отримані квоти (безкоштовний розподіл) прибл. 60 Мт/рік; 7- Розрив у забезпеченні відповідності прибл. 80 

Мт/рік; 8-Енергетичний сектор більше не отримуватиме квот; 9-В середньому за період 2008-2012 рр.; 10-В середньому за період 2008-

2012 рр. 

• Спочатку більшість компаній прийняли висхідний підхід до управління викидами вуглецю 

через: 

- інертність 

- спосіб впровадження СТВ-ЄС (на рівні установок) і брак знань на вищих щаблях управління. 

Кожна окрема компанія мала власний спосіб управління своєю позицією та квотами, 

незалежно від сестринських компаній. 

• З огляду на економічну вагу витрат на викиди вуглецю та складність самої СТВ-ЄС корпорації 

почали мислити більш стратегічно та ефективно і почали централізувати свою діяльність з 
управління викидами вуглецю. 

Далі перелічені найважливіші заходи, пов’язані з управлінням викидами вуглецю: 

• Управління позицією відповідно до потреби у квотах, в конкретному випадку СТВ-ЄС це можуть 
бути квоти на викиди в ЄС (EUA) або сертифіковані скорочення викидів (ССВ). 

• Закупівля або продаж квот (торгівля квотами) залежно від необхідності визначається рівнем 
виробництва та власною стратегією компанії. 

• Постійний аналіз вуглецевої політики і вуглецевих ринків та їх впливу на діяльність компанії 
Централізація діяльності, пов’язаної з викидами вуглецю, забезпечила корпораціям кращий 
контроль над вуглецевими активами і дозволила застосовувати кращі стратегії хеджування. 



 

1- Уряд; 2- Подання квот; 3-Верифіковані викиди; 4- Електростанції; 5-Електроенергія; 6-Надлишок квот повертається на ринок;  

7-Квоти; 8-Торговий майданчик/Відділ закупівель; 9-Дані СО2; 10-Торговий підрозділ (централізована торгівля вуглецем);  

11-Продає електроенергії на ринку і споживачам; 12 Вуглецеві ринки і державні аукціони; 13- EUA (квота на викиди в ЄС);  

14- Сертифіковані одиниці скорочення викидів (CER); 15-Проєкт МЧР. 

Висновки 

1. У розробці належної вуглецевої стратегії першочерговим завданням є визначення свого 
потенційного ризику, пов’язаного з викидами вуглецю. Універсального рішення немає; система 
торгівлі викидами впливає на кожну компанію по-різному. Результати аналізу ризику, 
пов’язаного з викидами вуглецю, дозволять визначити цілі стратегії та ресурси, необхідні для їх 

реалізації. 

2. Найкращою стратегією управління викидами вуглецю є та, яка забезпечить найбільшу 
операційну визначеність і знизить витрати на забезпечення відповідності (або збільшить доходи 

від [скорочення викидів] вуглецю). 

3. Під час торгівлі квотами на викиди вуглецю ніхто не може точно передбачити напрямок зміни 
цін на вуглець у майбутньому. Оскільки на вуглецеві ринки сильно впливають політичні рішення, 
навіть найкращі аналітики не завжди можуть це зробити правильно. → Проаналізуйте ринок і 
розробіть власні цінові сценарії. 

4. У разі централізації діяльності з управління викидами вуглецю дуже важливо чітко розподілити 
ролі та обов’язки та визначити межі між бізнес-підрозділами. 

5. Очікування останнього дня перед кінцевим терміном забезпечення відповідності, щоб 
збалансувати свою позицію, не можна вважати належною стратегією управління викидами. 

22.1 Розподіл квот: як орієнтуватись в контрольних показниках 

Розробляючи методологію безкоштовного розподілу квот, слід віддавати пріоритет наступним 
ключовим принципам: 

• Збір і валідація даних про викиди з установки і, якщо необхідно, дані про роботу установки. 



• Забезпечення безкоштовного розподілу достатньої кількості квот, щоб сектор промисловості та 
його установки не опинились у невигідному становищі через витоки вуглецю або відтік 

інвестицій до конкурентів, не охоплених системою ціноутворення вуглецю. 

• Винагороджувати, а не карати фірми, які першими почали інвестувати у низьковуглецеві 
технології і планують в майбутньому розширити свої ефективні бізнес-моделі. 

Розподіл квот на основі минулих викидів 

Щоб уникнути постійних економічних збитків через фінансові ризики на новому і неперевіреному 
ринку СТВ на відміну від конкурентів, яким не загрожують такі ризики, необхідно знизити 
фінансовий ризик для установок. 

Оскільки ринкову ціну, яка залежить від попиту і пропозиції та поведінки учасників ринку, 
неможливо наперед передбачити в новому ринковому середовищі, великий відсоток квот слід 
розподіляти безкоштовно, щоб зменшити ризики установок, пов’язані з їх участю в СТВ. Це 
дозволить уникнути ненавмисних економічно збиткових наслідків для установок і економіки в 
цілому. 

Зменшення залежності від ринкової ціни дає учасникам ринку час, щоб набути впевненості та 
вчитись на власному досвіді, не залишаючи сектор. 

Раціональною основою і популярним інструментом розподілу квот в новоствореній СТВ є 
«історичний метод» (безкоштовний розподіл квот на основі минулих викидів ). 

Проте безкоштовний розподіл квот за «історичним» принципом має недоліки, оскільки не 
винагороджує учасників за попередні дії зі скорочення викидів парникових газів: справді, це може 
призвести до відкликання інвестицій через хибний стимул безкоштовного розподілу квот, які буде 

отримано, якщо не скорочувати викиди до моменту встановлення базового рівня. 

Для чого в СТВ контрольні показники? 

З розвитком динамічної СТВ загальний обсяг безкоштовного розподілу квот та їх продажу з аукціонів 
має зменшуватись разом із поступовим зниженням верхньої межі. Однак враховуючи те, що аукціон 
(і потік доходів від нього) зарезервовані для використання урядом, кількість квот для безкоштовного 
розподілу може бути обмеженою. Оскільки це визначається історичними даними, то, ймовірно, 
виникатиме нестача, яку необхідно усунути. 

Існують інші сценарії, які не призводять до нестачі квот: вони передбачають, що обсяги викидів 
будуть знижуватись, коли підвищиться енергоефективність економіки (впливаючи на викиди CO2) і 
що, додатково до СТВ, існують чи можуть існувати інші політики і стимули, які призводять до 
скорочення викидів з установок (наприклад, цільові показники використання відновлюваних 
джерел енергії), або що падіння економічної активності призводить до зниження викидів. 

Але в сучасній і відкритій економіці ці сценарії неможливо точно передбачити. 

Хоча одним із політичних рішень є перегляд частки квот, які продаються з аукціону, іншим є 
застосування загального коефіцієнта скорочення безкоштовного розподілу, який буде 
застосовуватися до всіх установок. Але в рамках розподілу за «історичним методом» немає різниці 
між установками з вуглець-ефективними і менш ефективними виробничими процесами, оскільки 

коефіцієнт зниження буде застосовуватись до всіх об’єктів розподілу. 

Одним із рішень, яке дозволить додатково винагородити ефективних (у запобіганні витокам 
вуглецю) виробників, є порівняння установок з найкращими у своєму класі аналогами. 
Зосередження уваги на показниках ефективності запобігання викидам промислових виробничих 
установок та їх порівнянні з показниками аналогічних установок, сприятиме більш відповідальному 
ставленню до заходів із пом’якшення наслідків зміни клімату. Слід також подбати про те, щоб на 
рівні контрольних показників, ці найкращі у своєму класі установки отримали достатню кількість квот 
для компенсації ризику витоку вуглецю з поза меж СТВ. Нарешті, якщо діяти прозоро, порівняльний 
аналіз показників можна використати для кількісної оцінки відповідних галузевих переваг 



скорочення викидів парникових газів завдяки впровадженню нових технологій і методів і 

порівняння з конкурентними установками за межами СТВ. 

Вибір установок для порівняльного аналізу 

Насправді продемонструвати найкращу ефективність у своєму класі складніше. Це баланс зусиль 
між визначенням секторів і пошуком відповідних даних та розподілом для менш ефективних 
установок. Якщо одна й та сама технологія та стандарти роботи застосовуються в усьому секторі 
однаково, то найкращі у своєму класі установки матимуть ті самі характеристики, що й решта 
сектору. Немає сенсу порівнювати! Але в більшості секторів є добре відомі лідери та аутсайдери – у 
тому числі і за вуглецевою ефективністю виробництва продукції! Однак цей момент важко 
передбачити доки не будуть зібрані та проаналізовані дані по сектору. 

Порівняльний аналіз на практиці – Визначення сектору 

СТВ, яка охоплює великі стаціонарні джерела викидів (зазвичай 25 000 т CO2eкв. на рік), охопить 
майже всі спалювальні установки в енергетиці і таких енергомістких секторах промисловості, як 
виробництво цементу, чавуну та сталі, переробка мінеральної нафти, хімічна промисловість, 
паперова та целюлозна промисловість, виробництво кольорових металів, вапна, кераміки, 
будівельних матеріалів і скла. Однак у кожному секторі є кілька різних підсекторів. Їх необхідно 
визначити та оцінити, щоб гарантувати, що контрольний показник є репрезентативним для 

установок всього сектору. 

Визначити сектори/підсектори не завжди просто – можуть існувати різні процеси для виробництва 
одного й того ж продукту, або продукти можуть вироблятись кількома підсекторами (наприклад, у 
хімічному секторі). Існує компроміс між кількістю секторів в СТВ та рівнем агрегування/сукупністю 
секторів. Потрібно знайти баланс між обґрунтованим і точним описом сектору/підсектору з точки 
зору спільності продукту та доступності даних, зберігаючи при цьому достатню кількість секторів для 

зручності адміністрування. 

Якщо належить встановити контрольний показник за найкращими у своєму класі учасниками 
сектору/під сектору, то вони повинні бути репрезентативними для сектору з точки зору втілення 
характеристик викидів (включно з технологіями та методами організації виробництва), які можуть 
відтворюватись іншими установками. Це означає, що для формування контрольного показника має 
бути достатня кількість установок, а особливі/незвичайні характеристики установок повинні бути 
визначені і виділені. 

Подальші проблеми виникають, коли викиди від установок у секторі не пов’язані з виробництвом. 
Зазвичай це стосується гірничодобувного сектору, де ресурсна база зменшується разом із запасами 
видобутку, тоді як викиди залишаються постійними або навіть збільшуються зі збільшенням 
труднощів видобутку корисних копалин. Тут буде важко визначити контрольний показник для 
сектору, тому потрібен інший підхід. Так само, якщо сектор або занадто малий, або занадто 
неоднорідний, то для реалістичного встановлення контрольного показника для сектору необхідно 
застосувати резервний підхід до розподілу квот, щоб справедливо заохочувати і стимулювати 
покращення порівняно з установками сектору, де розподіл квот відбувається на основі контрольних 
показників. 

Дані сектору для визначення контрольного показника 

Збір даних в секторі є основним завданням. Малоймовірно, що національні адміністрації матимуть 
дані про виробництво і дані про викиди на рівні установок. Потрібне обстеження сектору і, оскільки 
на основі цих даних буде відбуватись безкоштовний розподіл квот, тобто отримання фінансової 
вигоди, знадобиться певна гарантія верифікації. Обробка даних про виробництво, ймовірно, 

вимагає залучення зовнішнього консультанта для забезпечення їх конфіденційності.. 

Для визначення даних про виробництво і викиди велике значення має базовий рівень – більш 
тривалий період вимагає більшої кількості даних, але, швидше за все, призведе до усереднення 



проблем, які впливають на обсяг викидів. До таких проблем належать економічна рецесія, 
відновлення виробництва та заміна потужностей/модернізація/усунення вузьких місць, а також 
впровадження нових технологій і методів. Коротший період менш репрезентативний, але дозволяє 
раніше почати порівняльний аналіз з менш обтяжливими вимогами до джерела даних. 

Нарешті, необхідно визначити, на якому рівні слід встановити контрольний показник. 
Встановлення його на рівні середнього по сектору, ймовірно, не міститиме достатніх стимулів для 
вдосконалення менш ефективних установок. Крім того, є небезпека розподілити між найбільш 
ефективними виробниками більше квот, ніж належало б порівняно з їхніми викидами. Однак 
контрольний показник на рівні першого квартиля або дециля зменшує ризик надмірного розподілу, 
водночас демонструючи підвищені амбіції щодо ефективності сектору. Однак це відносно невеликі 
коригування – загальним завданням безкоштовного розподілу квот є захист установок і секторів від 
ризику витоку вуглецю. 

Періодичність розподілу і оновлення контрольних показників 

Контрольні показники викидів на основі об’ємів виробництва часто встановлюють в тонах CO2e на 
одиницю продукції протягом базового періоду. Але з безкоштовним розподілом ще потрібно 
визначитись. Якщо дані про викиди від установки часто оновлюються, тоді ті установки, яким було 
виділено менше квот (наприклад, через перерви у виробництві або інші проблеми, які впливають на 
виробництво, але не на викиди), можуть показати новіші дані. Це гарантуватиме отримання 
безкоштовного розподілу квот для захисту від фактичного витоку вуглецю внаслідок нещодавніх 

викидів, не розподіл на користь установок, які просто скорочують виробництво. 

З іншого боку, у випадку більш регулярного оновлення даних зменшується вигода від скорочення 
викидів і продажу квот для забезпечення додаткового фінансування інвестицій в установку. 

Також можна оновити дані, визначаючи, які установки формують контрольний показник. Але 
поступові зміни розподілу серед установок сектору, ймовірно, будуть невеликими, оскільки, через 
капіталомісткий характер промислових інвестицій, профілі викидів від установок в енергомістких 
секторах з року в рік радикально не змінюються. Тож, можливо, перерахунок даних, щоб визначити, 
які установки формують новий контрольний показник, краще розглянути на тривалішому 

часовому горизонті. 

Інструменти 

Одним з корисних інструментів є побудова графіків залежності обсягу викидів від виробництва 
почергово для всіх установок, щоб виявити аномалії. Якщо зв’язок між окремими установками 
буде скалярним і, отже, послідовним, тоді, ймовірно, можна визначити показник залежності між 
виробництвом і викидами. За допомогою таких графіків можна також виявити викиди даних, коли 
дані будуть непослідовними та/або будуть задіяні різні процеси. 

Для прикладу слід розглянути, чи враховувати викиди, пов’язані з виробництвом електроенергії, 
при визначенні контрольного показника сектору. Оскільки виробництво електроенергії зазвичай 
не пов’язане з витоком вуглецю, деякі програми СТВ не виділяють безкоштовних квот для 
енергогенерації. В такому випадку це слід втілити в контрольному показнику, виключаючи викиди, 
пов’язані з виробництвом електроенергії. Це дозволяє секторам конкурувати за співвідношенням 
викиди/виробництво, а не за ефективність виробництва електроенергії на місці - що не має 
значення для порівняльного аналізу, коли електроенергія імпортується. Мета полягає в тому, щоб 
забезпечити неупереджений розподіл квот між установками незалежно від імпорту чи генерації на 
місці. Зауважимо, що для виробництва тепла цей принцип, як правило, інтегрований в показники 
установок через котли, печі, нагрівачі та/або комбіновані теплоелектростанції, і часто оцінюється із 
застосуванням резервного підходу, який розглядає стандарт ефективності в усіх секторах, оскільки 
обладнання для спалювання, як правило, не специфічне для сектору. 



22.2 Дослідження на конкретному прикладі: порівняння СТВ-ЄС і СТВ Каліфорнії 

СТВ-ЄС 

Директивою про започаткування СТВ-ЄС передбачалось, що з 2012 року контрольні показники 
визначаються у тоннах викидів CO2-екв. на одиницю продукції та встановлюються на рівні 

середнього значення для 10% найефективніших установок сектору/підсектору. 

Порогові значення викидів для промислового сектора в СТВ-ЄС були частково визначені в Додатку I 
Директиви. Для інших секторів пороги визначались спільно з торговими асоціаціями ЄС, що 
призвело до публікації приблизно 54 контрольних показників на основі об’ємів виробництва. Для 
тих секторів/підсекторів, які були надто малими, або їм бракувало однорідності, або де викиди 
виходили за межі процесу, були розроблені прості резервні підходи до розподілу квот в розрахунку 
на ГДж виробленого тепла або використаного палива, або 97% історичних викидів в результаті 
здійснення процесу. 

На Етапі III (2013-2020 роки), коли були запроваджені контрольні показники і не було безкоштовного 
розподілу квот для енергетичного сектору, ці квоти продавали з аукціону на користь держав-членів. 
При тому, що верхня межа кількості викидів знижується на 1.74% за рік, було встановлено штучне 
обмеження на безкоштовний розподіл в секторах, не пов’язаних з генерацією електроенергії, 
шляхом застосування міжсекторного коригувального коефіцієнта (cross-sectorial correction factor, 
CSCF), зменшуючи розподіл квот навіть для найефективніших установок на рівні контрольного 
показника сектору; незважаючи на те, що більшість квот продаються з аукціону на користь держав-
членів. 

Оскільки базові рівні викидів установок і дані розподілу були встановлені до початку глобальної 
економічної кризи 2008 року, деякі установки отримали надмірний розподіл порівняно з їх 
діяльністю в останні роки. Якщо надмірний розподіл квот спричинений скороченням діяльності, то 
кількість безкоштовно розподілених квот для захисту від витоку вуглецю зменшується пропорційно 
до обсягу викидів. Таким чином, не лише мав місце надмірний розподіл в деяких секторах,  але й 
інші отримали мало квот через форму кривих характеристик контрольних показників сектору, не 
скоригованих між секторами. Для установок, показники яких опустились нижче ніж 50% від 
порогового значення, були внесені корективи, хоча більшість залишались вище цієї позначки. Таким 
чином, був запроваджений стимул до скорочення діяльності, а отже, і викидів. Оскільки надмірний 
розподіл призвів до порушення верхньої межі в промисловості, розподіл квот для всіх установок 
було зменшено на 5.73%. Для етапу IV розробляються нові правила, які, як ми сподіваємось, краще 
узгодять роботу установок з розподілом квот на основі останніх даних. Це робиться для того, щоб 
застосовувати міжсекторний коригувальний коефіцієнт лише у крайньому випадку. 

Каліфорнія 

У 2011 році Каліфорнія розробила програму розподілу квот, виходячи з контрольних показників на 
основі об’ємів виробництва у поєднанні зі своєю галузевою політикою підтримки розподілу квот. 
Застосування контрольних показників на основі обсягів виробництва запобігає отриманню 
несподівано високих доходів. Безкоштовні квоти розподіляють охопленим учасникам сектору на 
основі контрольних показників, які встановлені, щоб визнати попередні скорочення і 
енергоефективність. 

Контрольні показники ґрунтуються на даних конкретного сектору промисловості Каліфорнії і 
встановлені на вищому ніж середній рівні, щоб стимулювати високу ефективність. Каліфорнія 
прийняла подібний до ЄС контрольний показник для сектору нафтопереробки, який називається 
«зважений за складністю барель» (Complexity Weighted Barrel). Контрольний показник, коефіцієнт 
сприяння промисловості та обмежувальний коефіцієнт визначають безкоштовні квоти, які 
отримують енергомісткі підприємства, охоплені СТВ. Каліфорнія почала впроваджувати свою 

програму сприяння промисловості і програму встановлення контрольних показників у 2012 році. 



Щодо збору даних, то оскільки дані статистичної служби Євростату ЄС зазвичай недоступні на рівні 
установок, секторам довелося збирати власні дані та зазвичай наймати консультанта для їх 
верифікації. Кожен сектор підготував збірку правил, як визначались контрольні рівні, зберігаючи 
анонімність на рівні установок. 

23. Біржа: як продається вуглець і важливість ліквідності  

Впровадження системи торгівлі викидами обіцяє не лише збереження викидів на рівні попередньо 
визначеного обмеження, але й їх скорочення там, де це найбільш ефективно. Це досягається 
завдяки торгівлі квотами на добре функціонуючих ринках, створених у Системі торгівлі викидами ЄС 
та інших системах. Хоча на це часто не звертають уваги, для цих ринків дуже важлива ліквідність, а 
ключова роль в організації ринків належить біржам. 

Як відбувається торгівля квотами на викиди вуглецю? 

Є три способи торгувати квотами – двосторонні угоди, через позабіржових брокерів, і на біржах. 

Кожен спосіб має специфічні характеристики, і способи відрізняються за рівнем чотирьох основних 
параметрів – ліквідності, прозорості, регулювання та кредитного ризику. 

Двосторонні угоди є найпростішою формою торгівлі. Це угоди, укладені безпосередньо між 
покупцем і продавцем без участі третьої сторони. Такий спосіб прийнятний у випадках, коли сторони 
мають тісні та налагоджені ділові відносини, оскільки трансакційні витрати є досить високими. 
Покупець і продавець спочатку повинні знайти один одного, а потім домовитись про всі деталі угоди. 
Найголовніше, що вони повинні мати можливість оцінити фінансову стабільність свого контрагента, 
щоб мінімізувати кредитний ризик. Це, зокрема, може бути проблемою та підвищує ризики такого 
способу торгівлі. 
Залучення брокера може знизити високі трансакційні витрати. Брокери діють як посередники між 
різними покупцями та продавцями. Це означає, що вони можуть об’єднувати різні замовлення та 
полегшувати торгівлю. Вони можуть консультувати своїх клієнтів і передавати інформацію. Такі 
«ринкові розмови» допомагають клієнтам зробити вибір і означають, що їм не потрібно постійно 
стежити за ринком. Оскільки брокери об’єднують різних учасників ринку, вони також можуть 
забезпечувати певний рівень анонімності та публікувати ціни. Слід зауважити, що брокери не 
покривають кредитний ризик трансакції між продавцем і покупцем. Проте розрахунок за угодами, 
укладеними за участі брокерів, можна оформити в кліринговій палаті, щоб мінімізувати кредитний 
ризик. 

Позабіржові угоди за участі брокерів мають деякі характеристики біржової торгівлі. Однак вони 
набагато менш регульовані. Це дає більше свободи, наприклад, можливість пропонувати 
індивідуальні продукти, та може зменшити витрати. Проте торгівля на біржах може запропонувати 

додаткові переваги, які ми розглянемо далі. 

Роль бірж у торгівлі викидами 

Першою характеристикою біржової торгівлі є прозорість. Біржі зобов’язані постійно публікувати 
для громадськості дані про ціни та обсяги торгівлі. Це дуже корисно для розвитку ринку, оскільки 
встановлює «справедливу ринкову ціну» товару. Це також знижує бар’єри для виходу на ринок, 
роблячи його більш доступним для учасників із різних сфер діяльності. 

По-друге, важливою характеристикою є стандартизація. Торгівля відбувається за прозорими 
правилами та умовами, у чітко визначені торгові години і визначається характеристиками контракту 
(наприклад, кількістю/якістю, місцем доставки тощо), які відкрито публікуються. Стандартизація 
дозволяє біржам об’єднувати велику кількість учасників, створюючи продукти з високою 
ліквідністю, привабливі для учасників ринку. 

По-третє, біржі пропонують підвищену безпеку трансакцій. Всі фінансові розрахунки проводяться 
через кліринговий банк. Банк виступає центральним контрагентом для обох сторін угоди. Ретельна 



оцінка компаній і окремих трейдерів, а також наявність застави гарантує, що банк може знизити 
ризик контрагента до абсолютного мінімуму. Банк, який стоїть між покупцем і продавцем, гарантує 
анонімність торгівлі, надаючи додатковий рівень безпеки. Після укладення угоди кліринговий банк 
ініціює перенесення квот до реєстру викидів. 

Іншою складовою безпеки є поглиблений нагляд за ринком. Розгалужена законодавча база, правила 
і нормативи регулюють цю фундаментальну вимогу біржової торгівлі, що застосовується до всіх 
операцій. На біржах працюють відділи ринкового нагляду, які постійно контролюють прояви будь-
якої неналежної поведінки. Ці відділи повністю відокремлені від комерційної діяльності бірж і 
повідомляють про результати безпосередньо відповідним органам. Цей загальний і прямий нагляд 

з боку державних органів є відмінним елементом біржової торгівлі. 

Членська база бірж відображає різноманітність вуглецевого ринку. На Європейській енергетичній 
біржу (EEX) мають право торгувати вуглецем 95 учасників ринку. Це виробники електроенергії, 
організації, які контролюють забезпечення відповідності вимогам законодавства, та фінансові 
гравці. Фінансові гравці можуть торгувати як за власний рахунок, так і від імені компаній за межами 
біржі. Масштаб залучення до вуглецевого ринку, а також професіоналізація трейдингу в компанії 
визначають, чи стане вона прямим учасником біржової торгівлі. Торгівля іншими товарами також 
робить участь у торгівлі вуглецем більш привабливою, оскільки об’єднання торгівлі різними 
товарами на одному ринку означає менші загальні вимоги до застави. Компанія, яка вже торгує 

енергією на біржі, може легко додати вуглець як ще один клас активів. 

Як учасники ринку можуть торгувати на біржі? 

Є дві основні форми участі – аукціони на первинному ринку та безперервні торги. В Європейській 
системі торгівлі викидами (СТВ-ЄС) понад 50% нових квот потрапляють на ринок через аукціони. 
Уряди укладають контракти на роботу аукціонних платформ через конкурентні тендери. Двадцять 
сім країн-членів ЄС та Європейська Комісія обрали EEX як свою аукціонну платформу, збільшивши 
частку ринку до 90%. Деякі учасники ринку вважають участь в аукціонах найпростішим способом 
купівлі квот, існують численні умови для полегшення доступу для різноманітного кола компаній, які 
залежать від СТВ-ЄС, включаючи малі та середні підприємства. 

З іншого боку, безперервні торги дозволяють купувати і продавати квоти. Вони включають спотову 
торгівлю і ринки деривативів. Спотова торгівля - це дуже короткострокова торгівля, яка передбачає 
доставку протягом двох днів. Угоди спот здійснювати відносно легко, оскільки вони мають нижчі 
вимоги до маржі. Однак негайна оплата та доставка можуть бути не найефективнішою стратегією, 
якщо квоти знадобляться лише пізніше. Саме тоді учасники ринку можуть використовувати ринок 
деривативів, що дозволяє торгувати квотами на шість років наперед. Більшість учасників ринку 
активно діють як на ринках спот, так і на ринках деривативів, поєднуючи довгострокове управління 

ціновим ризиком із короткостроковою оптимізацією свого портфеля. 

Біржі завжди відігравали важливішу роль на ринках квот на викиди, ніж на інших товарних ринках. 
У СТВ-ЄС понад 60% квот продаються на біржах, оскільки квоти на викиди в ЄС є повністю 
стандартизованим електронним товаром, який ідеально підходить для торгівлі та створення пулів 
ліквідності на біржах. 

Чому ліквідність має вирішальне значення для ефективного ринку? 

Ми кілька разів згадували ліквідність, оскільки це ключ до ефективного функціонування ринку. Це 
можливість купити і продати товар у будь-який час, в будь-якому обсязі, без істотного впливу на ціну. 
Ліквідні ринки є привабливими для учасників, оскільки вони дозволяють їм ефективно задовольняти 
свої потреби у хеджуванні на майбутнє та оптимізувати свій портфель у короткостроковій 
перспективі. Це зменшує як витрати учасників ринку, так і витрати торгової програми. 



Як створити ліквідні вуглецеві ринки? 

Основним принципом ліквідності є стандартизація. Ідентичні специфікації квот на викиди створюють 
універсальну «валюту» для вуглецю, закладаючи основу ліквідного ринку. В ідеалі існує лише один 
тип кредиту, який використовують всі компанії. В СТВ-ЄС квоти на викиди є ідентичними, і суб’єктам 
господарювання потрібно лише знати, який скільки кредитів потрібно подати протягом періоду 
забезпечення відповідності. Стандартизовані кредити, у свою чергу, сприяють розробці 

стандартизованих торгових угод, які ще більше підвищують ліквідність ринку. 

Великий ринок у поєднанні зі стандартизацією є ключем до залучення широкого кола різноманітних 
учасників вуглецевого ринку. СТВ-ЄС, яка охоплює широкий спектр промислових секторів, успішно 
залучає основних постачальників ліквідності з фінансового сектору та сектору виробництва товарів 
масового вжитку. Різноманітність, у свою чергу, збільшує ліквідність, оскільки різні учасники мають 
різні, але взаємодоповнюючі мотиви участі у торгівлі квотами на викиди. Наприклад, фінансові 
учасники можуть запропонувати суб’єктам, які забезпечують відповідність вимогам, можливості 
довгострокового хеджування. Співпраця між різними системами торгівлі викидами сприяє 
підвищенню інтересу до ринку та ліквідності. Приєднання систем є найбільш очевидним прикладом, 
який слід заохочувати й надалі, але проміжні кроки також є цінними. Наприклад, учасники ринку 
часто беруть активну участь у кількох різних системах торгівлі викидами. Завдяки безпосередньому 
контакту з кількома системами вони можуть порівнювати і подавати цінні ідеї для їх розвитку. Ще 
важливіше, що такі компанії спонукають до спрощення і гармонізації правил різних систем. Це 
сприяє подальшій співпраці, знижує вхідні бар’єри та дозволяє розширити коло учасників ринку. 

Продаж квот з аукціону також сприяє підвищенню ліквідності ринку. Суб’єкти, які забезпечують 
відповідність вимогам, безпосередньо виходять на ринок через участь в аукціонах і накопичують 
досвід торгівлі. Проведення аукціонів дозволяє визначити ціни та забезпечити їх прозорість, що 
додатково підвищує ліквідність. На більш загальному рівні фундаментальне значення для ліквідності 
має визначеність політики. Учасники ринку повинні довіряти базовим умовам, за яких вони діють, 
зокрема у випадку участі в довгостроковому хеджуванні. 

Біржі та ліквідність – найважливіші передумови ринку 

Якщо коротко, то успішні системи торгівлі викидами пропонують широкому колу різноманітних 
учасників ринку різні взаємодоповнюючі канали для торгівлі. Центральна роль належить біржам, які 
об’єднують торгівлю на одному майданчику, тим самим створюючи ліквідність. Вони сприяють 
ефективності ринку завдяки прозорості даних про ціни та обсяги, і здатні ефективно монетизувати 
нові квоти через аукціони на первинному ринку. Ефективно функціонуючі, ліквідні ринки є базовою 
умовою для виконання основної обіцянки системи торгівлі викидами – не лише обмежувати викиди, 
але й скорочувати їх там, де це найбільш ефективно. 

23.1 Основні вказівки компаніям щодо членства і торгівлі викидами на біржі 

Припускаючи на мить, що українське підприємство має намір брати участь у біржовій торгівлі 
викидами, слід ще раз нагадати, що членство та торгівля на будь-якій біржі регулюються як 
правилами біржі, так і відповідним законодавством. 

У випадку Європейської енергетичної біржі (EEX), передумови допуску до участі у торгах окреслені у 
статті 14 Правил біржі EEX і статті 19 (4) Закону Німеччини про біржі (BörsG). 

Допуск може надаватись окремо до окремих ринків та продуктів, що торгуються на біржі. Компанія 
може почати торгувати на ринках EEX та реєструвати угоди лише після успішного допуску на біржу. 
Належне врегулювання розрахунків та забезпечення трансакцій вимагає, щоб компанія як учасник 
торгів була визнана кліринговою палатою EEX - European Commodity Clearing AG (ECC). 



Передумови для допуску: 

- Підтвердження особистої надійності та професійної кваліфікації особи/осіб, які мають 
управлінські повноваження 

- Капітал у розмірі принаймні 50,000 євро 

- Допуск принаймні одного трейдера з підтвердженою особистою надійністю, який надав 
підтвердження необхідної професійної кваліфікації (екзамен трейдера) 

- Технічне з'єднання з торговими системами 

- Визнання учасником торгів з боку ECC (клірингової палати EEX) 

23.2 Основні проблеми, пов’язані з членством і торгами на біржі, які слід врахувати компаніям 

Основні проблеми, які слід врахувати компаніям, залежать від їх ринку, можливості з’єднання, 
місцезнаходження і характеру. Причиною є численні чинники, які необхідно брати до уваги. З 
нашого досвіду, встановлення технічного з’єднання з торговими системами (варто згадати хоча б це) 
виявилось більшою проблемою, ніж представлення необхідного капіталу. 

При цьому інші ключові питання, які можуть створити проблеми (окрім виконання вимог для 
допуску), пов’язані з правилами відповідності, встановленими статтею 19 Закону Німеччини про 
біржі. Іншим фактором, який слід врахувати, є різні вимоги, які застосовуються до різних ринків та 
продуктів. Часто це призводить до того, що компанії, які працюють на різних ринках, та з різними 
продуктами, повинні робити певні кроки залежно від кожного ринку/продукту. 

Ще однією проблемою, пов’язаною із членством, є успішний тайм-менеджмент при проходженні 
процедури. Компанія, яка успішно виконує всі передумови, повинна своєчасно і узгоджено 
впоратись з усіма зазначеними вище проблемами. 

24. Методології розрахунку викидів ПГ – застосування в УКРАЇНІ 

Український Національний кадастр (National Inventory Report, NIR) ПГ поданий на розгляд 
Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН). 

На сьогодні Національний кадастр (NIR) містить баланс викидів та абсорбції парникових газів за 
період з 1990 по 2019 роки з детальним описом застосованих методів та результатами наукових 
досліджень національних умов. 

Національний кадастр був підготований в рамках національної системи інвентаризації, яка включає 
комплекс усіх організаційних, правових і процедурних механізмів, прийнятих в Україні для оцінки 
антропогенних викидів і абсорбції ПГ, з метою подання звітності відповідно до переглянутих 
Керівних принципів щодо підготовки національних повідомлень Сторін, включених до Додатку I до 
Конвенції, Частина I: Керівні принципи РКЗК ООН щодо надання інформації про річні кадастри ПГ 
(FCCC/CP/2013/10/Add.3). 

Державним органом, на який покладена відповідальність за підготовку, схвалення та подання 
Національного кадастру, є Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 

(Міндовкілля). 

24.1 Довідкова інформація про кадастри парникових газів, зміни клімату в Україні 

В Україні викиди ПГ відбуваються в таких секторах: 

- Енергетика; 
- Промислові процеси і використання продуктів (ППВП) (Industrial Processes and Product Use, IPPU); 
- Сільське господарство; 
- Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство (ЗЗЗЛГ); 



- Відходи. 

Найбільші викиди парникових газів в Україні відбуваються в енергетичному секторі. У 2019 році 
частка цього сектору становила близько 66 % без урахування сектору ЗЗЗЛГ. Близько 78% викидів у 
цьому секторі припадає на викиди категорії «Спалювання палива», яка включає категорії 
«Енергетика», «Промисловість і будівництво», «Транспорт», «Інші сектори» та «Інше», а також 22% 
– викиди в категорії «Неконтрольовані супутні викиди від палива». 

Слід зазначити, що частка викидів у категорії «Неконтрольовані супутні викиди від палива» в 
сумарному обсягу викидів ПГ в енергетичному секторі поступово зростала у 1990- 2000 роках: з 
17.6% у 1990 році до 28.7% у 2000 році. Цей період характеризується старінням інфраструктури та 
промислового капіталу країни. З 2001 р. частка викидів, пов’язаних з витоками палива, поступово 
зменшувалась з 21.9 % у 2019 році що зумовлено заходами у сфері енергоефективності та заміщення 
джерел енергії, які здійснюються в країні. 

 
1-Відходи; 2-Сільське господарство; 3-Промислові процеси і використання продуктів; 4-Енергетика; 5-Паливно-енергетична 
промисловість; 6-Транспорт; 7_Інші сектори; 8-Обробні галузі та будівництво 8%; 9-Інше; 10-Неконтрольовані викиди від твердого палива 
8 %; 11-Неконтрольовані викиди від [витоків] нафти і природного газу 11 % 

Частка сектору Сільське господарство без ЗЗЗЛГ (Землекористування, зміни в землекористуванні 
та лісове господарство) в сумарному обсягу викидів ПГ становила 12.8 % у 2019 році. 

Основними джерелами викидів у секторі Сільське господарство є категорії «Кишкова 
ферментація» та «Сільськогосподарські ґрунти», 20.9 % і 72.2 % сумарного обсягу викидів у секторі 
в 2019 році, відповідно. Викиди у цьому секторі скоротились на 51.1 % порівняно з базовим роком 
і на 4.0 % порівняно з попереднім роком. 

Зміни обсягу викидів у категорії «Кишкова ферментація» пов’язані зі скороченням поголів’я 
сільськогосподарських тварин, структури поголів’я та валовою енергетичною цінністю. 

Значне коливання викидів метану в категорії «Використання гною» порівняно з викидами в інших 
категоріях протягом періоду 1990-2018 років в першу чергу безпосередньо пов’язане з частковим 
заміщенням у структурі використання гною на тваринницьких фермах - збирання рідкої гноївки з 
наступним твердим зберіганням. 

Зміни викидів закису азоту в категорії «Сільськогосподарські ґрунти» до 2019 року відбулись через 
зміни кількості внесених добрив, площ під певними культурами та їх продуктивності. 

Внесок сектору «Відходи» у 2019 році у сумарні викиди склав 3.7 %. Основним джерелом викидів 
метану були звалища твердих муніципальних відходів, а викидів N2O – людські стічні води. По 
відношенню до базового року у 2019 році викиди в секторі зросли на 2,5%. 



Основними проявами регіональних змін клімату в Україні в рамках процесів глобального потепління 
є значне підвищення температури повітря, зміна теплового режиму та структури опадів, збільшення 
кількості небезпечних метеорологічних явищ та екстремальних погодних явищ, що призводить до 
збитків для населення країни та різні секторів економіки. 

На жаль, отримати достовірні метеорологічні дані по всій території України з 2014 року (події в 
Криму) неможливо. Інформація про гідрометеорологічні параметри зі станцій спостережень не 
передається до Українського Гідрометцентру, і, як наслідок, недоступна для агрегування. Тому дані 
про регіональні наслідки глобальної зміни клімату в Україні обмежені 2013 роком. 

Для комплексного аналізу можливих регіональних відмінностей кліматичних умов в Україні в 21 
столітті були використані ансамблі десяти регіональних кліматичних моделей (РКМ) для 
температури повітря та чотирьох РКМ для суми опадів з європейського проєкту FP-6 ENSEMBLES 
для розробки сценарію викидів парникових газів IPCC SRES А1В. 

Абсолютні значення для прогнозних періодів були скориговані на основі змодельованих змін і даних 
мережевого набору даних E-Obs за період 1991-2010 рр., використовуючи адитивний і 
мультиплікативний методи. Ансамблі РКМ розроблені науковцями Українського 
гідрометеорологічного інституту та визначені як оптимальні для аналізу та прогнозування 
регіональних особливостей відповідних характеристик клімату на території України. 

Розглянуто прогнози на три 20-річні періоди: 2011-2030, 2031-2050 та 2081-2100 роки. 

Аналіз прогнозів середніх температур повітря показав, що в найближчий період 2011-2030 рр. 
середня температура на території України підвищиться на 0,4-0,5oC, від 0,1oC у західному регіоні 
навесні до 0,8oC на північному сході влітку. У наступний 20-річний період (2031-2050 рр.) середня 
температура на території підвищиться на 1,2-1,5oC порівняно з теперішніми кліматичними умовами, 
коливаючись від 0,7oC на заході навесні до 1,9oC на північному сході взимку. До кінця століття (2081-
2100 рр.) середня температура по території підвищиться на 2,9-3,3oC, причому мінімальне 
підвищення становитиме 2,1oC у західному регіоні навесні, а максимальне підвищення температури 
на 4,3oC у південному регіоні та на півдні східного регіону влітку). Найменші зміни за все століття 
прогнозуються для західного регіону в усі пори року, а також для всіх регіонів навесні. 

Діючий кадастр охоплює викиди семи парникових газів: 

- двоокис вуглецю (СО2); 
- метан (CH4); 
- закис азоту (N2O); 
- гідрофторвуглеці (ГФВ); 
- перфторвуглеці (ПФВ); 
- гексафторид сірки (SF6); 
- трифторид (NF3). 

А також гази-прекурсори: 

- моноокис вуглецю (CO); 
- окиси азоту (NOx); 
- неметанові леткі органічні сполуки (NMVOC); 
- двоокис сірки (SO2). 

З метою нормативно-правового та організаційного забезпечення інвентаризації викидів парникових 
газів було підписано Укази Президента та прийнято ряд постанов Кабінету Міністрів України. 

Відповідно до Указу Президента України від 12 вересня 2005 року № 1239/2005 Міністерство захисту 
довкілля та природних ресурсів України (Міндовкілля) отримало повноваження координатора 
діяльності з виконання зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату (РКЗК 



ООН) та Кіотським протоколом. На виконання Указу Кабінет Міністрів України прийняв дві 
постанови. Постановою Кабінету Міністрів України від 21 квітня 2006 р. № 554 встановлений порядок 
функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції ПГ, які не 
регулюються Монреальським протоколом. Пізніше до цієї Постанови КМУ було внесено зміни 
(відповідно до нової Постанови Кабінету Міністрів України від 16 липня 2012 р. № 630), які 
стосувались переважно порядку функціонування національної системи – процедури запиту 
додаткової інформації (даних) для оцінки антропогенних викидів та абсорбції ПГ із зазначенням 
обмежених часових рамок передачі (подання) даних (в даному випадку це органи державної влади 
та установи, підприємства тощо) – протягом 30 днів від дати отримання запиту. 

У свою чергу наказом Міндовкілля від 31 січня 2017 року № 35 «Про затвердження структури 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України», були внесені зміни, які внесли 
зміни до структури центрального апарату Міндовкілля, а саме - був створений Департамент з питань 
зміни клімату та охорони озонового шару. 

Згідно з розпорядженням Кабінету Міністрів України від 02 вересня 2019 року № 829 «Деякі питання 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади», було прийняте рішення про 
перейменування Міндовкілля у Міністерство енергетики та захисту довкілля України. 

У свою чергу Наказом Міністерства енергетики та захисту довкілля України від 11 лютого 2020  року 
№ 83 «Про затвердження структури і кількості самостійних структурних підрозділів 
Міністерства енергетики та захисту довкілля України», були внесені зміни, які вплинули на 
структуру центрального апарату Міністерства енергетики та захисту довкілля України, а саме був 
створений Директорат з питань зміни клімату та охорони озонового шару. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 27 травня 2020 р. № 425 «Деякі питання 
оптимізації системи центральних органів виконавчої влади» прийнято рішення перейменувати 
Міністерство енергетики та захисту довкілля України на Міністерство енергетики України і утворити 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України. 

У свою чергу Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08, липня 
2020 року була затверджена нова структура, а саме був створений Департамент кліматичної 
політики та охорони озонового шару. 

Оцінки викидів парникових газів та їх прекурсорів проводились з використанням підходів першого, 
другого та третього рівнів. Таким чином, обсяги викидів за ключовими категоріями були визначені 
здебільшого з використанням підходів другого рівня. 

В таблиці наведено узагальнену інформацію про методи оцінки викидів та їх абсорбції поглиначами, 
використані в кадастрі. 
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Назва категорії викидів Коментар щодо застосованих методів 

1.А Спалювання палива Т1, Т2, Т3 
1.А.1 Паливно-енергетична промисловість Т1, Т2, Т3 
1.А.2 Промисловість та будівництво Т1, Т2 
1.А.3 Транспорт Т1, Т2, Т3 
1.А.4 Інші сектори Т1, Т2 
1.А.5 Інше (не включене до інших категорій) Т1 
1.B Неконтрольовані супутні викиди від палива CS, Т1, Т2, Т3 
1.B.1 Тверді види палива CS, Т1, Т2, Т3 
1.B.2 Нафта, природний газ та інші викиди від виробництва 

енергії  
Т1, Т2 

1.С Транспортування і зберігання CO2  Розрахунки за категорією не проводились 
2.А Гірничодобувна промисловість Т1, Т2, Т3 



2.В Хімічна промисловість Т1, Т2, Т3, EMEP/EEA 
2.С Металургійна промисловість Т1, Т3, EMEP/EEA 
2.D Неенергетичні продукти від вживання палива та 

розчинника 
Т1, EMEP/EEA 

2.E Електронна промисловість Розрахунки за категорією не проводились 
2.F Використання продуктів- замінників речовин, що руйнують 

озоновий шар  
T1a, T1, T2 

2.G Виробництво і використання інших продуктів CS, T2,T3 
2.H Інше EMEP/EEA 
3.А Кишкова ферментація Т1, Т2 
3.В Використання гною CS, Т1, Т2 
3.C Вирощування рису Т1 
3.D Сільськогосподарські ґрунти CS, Т1, Т2 
3.E Планове випалювання саван Розрахунки за категорією не проводились 
3.F Спалювання сільськогосподарських залишків на полях Розрахунки за категорією не проводились * 
3.G Вапнування Т1 
3.H Внесення сечовини Т1 
4.А Лісові угіддя CS, Т1, Т2 
4.В Орні землі CS, Т1, T3 
4.С Пасовища CS, Т1, T3 
4.D Болота Т1 
4.E Населені пункти Т1 
4.F Інші землі Т1 
4.G Продукція із заготовленої деревини Т1 
4.H Інше Розрахунки за категорією не проводились 
5.А Утилізація твердих побутових відходів Т3 
5.В Біологічна переробка твердих побутових відходів Т1 
5.С Сміттєспалювальні установки і відкрите спалювання 

відходів  
Т1, Т2 

5.D Очищення і скидання стічних вод CS, Т1, Т2 
5.Е Інше Розрахунки за категорією не проводились 
Позначення: 
T1, T2, T3 – рівні 1, 2 і 3 відповідно до 2006 IPCC 
M модельний метод 

CS – національна методологія 

EMEP/CORINAIR – методологія кадастру ПГ 

 

* Спалювання сільськогосподарських залишків в Україні заборонено Кодексом адміністративних правопорушень (Ст. 77-1) Законом 

України про захист повітря (ст. 16, 22). Пожежі, що виникають у сільськогосподарських районах, визначаються як природні (дикі 

пожежі). Тому викиди від них враховуються в секторі ЗЗЗЛГ. 

Оцінка похибки була виконана з використанням підходу першого рівня, окресленого в 
Рекомендаціях Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) 2006 року. 

Результати показують, що чисті викиди у 2019 році, включно із сектором «Землекористування, зміни 
у землекористуванні та лісове господарство (ЗЗЗЛГ)», складають 383535,89 кт CO2-екв з похибкою 
8,50 %; без сектору ЗЗЗЛГ – 332091.66 кт CO2 екв. з похибкою 7.69 %. Виходячи з підсумків 1990 та 
2019 років, середній тренд скорочення викидів, включаючи сектор ЗЗЗЛГ, складає 59,52 %; без 
урахування сектору ЗЗЗЛГ – 64.77 %. 

Похибка тренду включаючи сектор ЗЗЗЛГ - 2.99%; без сектору ЗЗЗЛГ 2.08%. 

24.2 Національна система інвентаризації викидів 

Національна система інвентаризації викидів включає: 

- державні та приватні організації та підприємства, а також приватних підприємців і фізичні особи, 
які є основними суб'єктами, що володіють джерелами викидів та поглиначами ПГ або 
контролюють такі джерела і поглиначів, подають дані про діяльність для проведення 
інвентаризації викидів ПГ, а також результати своєї виробничої діяльності за видами продукції; 

- державні або приватні корпорації, які є основними суб'єктами, що володіють джерелами 
викидів та поглиначами ПГ або контролюють такі джерела і поглиначів, або мають у складі 



основних суб'єктів, що володіють джерелами викидів та поглиначами ПГ або контролюють такі 
джерела і поглиначів, подають дані про діяльність для проведення інвентаризації викидів ПГ в 
межах корпорації за індивідуальними джерелами або поглиначами ПГ та їх категоріями, 
результати своєї виробничої діяльності за видами продукції; 

- галузеві, регіональні та місцеві органи державної влади, які згідно з чинною нормативно-
правовою базою України та в межах своїх повноважень здійснюють збір статистичної інформації 
та подають на запит Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України відповідні 
зведені дані про діяльність для інвентаризації викидів ПГ за формами погодженими з 
Департаментом кліматичної політики та охорони озонового шару Міністерства захисту довкілля 
та природних ресурсів України; 

- науково-дослідні установи, які займаються збором та попередньою обробкою даних про викиди 
і поглинання ПГ або розробкою методів розрахунку; 

- незалежні експерти та організації, залучені до громадського обговорення кадастрів; 
- громадські та неурядові організації, залучені до громадського обговорення кадастрів; 
- бюджетна установа «Національний центр обліку викидів парникових газів», яка, співпрацюючи 

з іншими учасниками системи, веде кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції 
поглиначами парникових газів на національному рівні; 

- Міжвідомча комісія із забезпечення виконання РКЗК ООН, яка розглядає та затверджує звітні 
документи, що подаються до Секретаріату РКЗК ООН; 

- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України є головним органом у системі 
центральних органів виконавчої влади у сфері формування та реалізації національної політики 
щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечує правове регулювання у цій 
сфері, розглядає та затверджує звітні документи, що подаються до Секретаріату РКЗК ООН. В 
рамках покладених на нього завдань Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України відповідає за інвентаризацію антропогенних викидів із джерел та абсорбції 
поглиначами парникових газів на національному рівні з метою підготовки Національного 
кадастру, а також затвердження та подання NIR до Секретаріату РКЗК ООН. Департамент 
кліматичної політики та охорони озонового шару як структурний підрозділ Міністерства, 
продовжує виконувати свої обов’язки. 



 
1- Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України; 

- Рекомендації щодо правових механізмів 

- Розробка стратегії скорочення викидів ПГ і заходів з пом’якшення в рамках загальної екологічної стратегії України  

- Вдосконалення Національної системи інвентаризації викидів ПГ 
Департамент кліматичної політики та охорони озонового шару 

- Функціонування Національної системи інвентаризації викидів ПГ 
· Планування 
· Організація підготовки Національного кадастру 
· Збір даних 

· Архівація даних 
· Організація наукових досліджень 
· Забезпечення/контроль якості; завантаження NIR на веб-сторінку для громадського обговорення 
· Подання NIR до Секретаріату РКЗК ООН 
· Адміністрування реєстру вуглецевих одиниць 

2-Джерела даних про викиди ПГ та їх видалення; 3-Державні міністерства (галузеві та регіональні); 4-Державні та комерційні корпорації; 
5-Дежавні та комерційні підприємства; 6- Національний центр обліку викидів парникових газів-Виконавець Національного кадастру; 7-
Науково-дослідні інститути; 8-Комерційні науково-технічні компанії; 9-Незалежні експерти; 10-Співвиконавці Національного кадастру; 11- 
Міжвідомча комісія із забезпечення виконання РКЗК ООН 

Забезпечення якості (QA) і контроль якості (QC) в національній системі інвентаризації базуються на 
плануванні, підготовці, контролі якості та наступних покращеннях і є невід’ємною частиною процесу 
інвентаризації. 

З цією метою проводяться регулярні перевірки прозорості, послідовності, порівнянності, повноти 
даних, розрахунки, заходи з виявлення та усунення помилок, а також зберігання інвентаризаційної 
інформації, яку містить система QA/QC. 

Система відповідає процедурам рівня 1 «Забезпечення якості/контролю та перевірки якості» 
Рекомендацій Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) 2006 року і доповнена низкою 
процедур забезпечення якості/контролю якості, спеціально розроблених з урахуванням специфіки 
галузі відповідно до рівня 2. 

В рамках Національної системи інвентаризації протягом усього циклу розробки Національного 
кадастру (NIR), включаючи остаточне подання до Секретаріату РКЗК ООН, впровадження процедур 
QA/QC є важливою складовою, дотримання якої забезпечується та чітко визначається внутрішніми 
документами – генеральним планом заходів з розробки NIR та додатковим планом QA/QC. 



Слід також зазначити, що в Україні продовжуються зусилля, спрямовані на імплементацію в 
Національну систему інвентаризації вимог міжнародних стандартів (IS) ISO 9000. 

24.3 Методології та розрахунки викидів за основними секторами: енергетика, промисловість, 
сільське господарство 

Енергетика 

Сектор «Енергетика» включає викиди від спалювання вуглецевого палива (категорія 1.A 
«Спалювання палива»), а також викиди парникових газів, що утворюються в результаті витоків в 
процесі видобутку, переробки, зберігання, транспортування та споживання палива (категорія 1.B 
«Неконтрольовані супутні викиди від палива»). 

# Паливо 
Групи 
палив* 

Код палива 

2015 р. 2016 – 2019 рр. 

1 Кам’яне вугілля S 100 110 

2 Брикети, пелети з кам’яного вугілля S 110 140 

3 Буре вугілля S 115 120 

4 Брикети, пелети з бурого вугілля S 120 150 

5 Торф паливний неагломерований P 130 130 

6 Брикети, пелети з торфу P 140 160 

7 
Сира нафта, включаючи нафту з бітумінозних 
матеріалів 

L 150 410 

8 Газовий конденсат L 160 415 

9 Природний газ G 170 310 

10 Деревне вугілля B 185 720 

11 Дрова B 190 740 

12 
Паливні брикети і пелети з дерева та інших природних 
матеріалів 

B 195 
730 

13 У тому числі брикети з тирси B 196 731 

14 
Біодизель з олійних, цукрових і крохмальних культур і 
тваринних жирів 

B 198 
782 

15 Інші види викопного палива B 200 750,760,770,790 

16 
Кокс і напівкокс з кам’яного вугілля, газовий кокс 

S 220 
170 

17 Кам’яновугільні, буровугільні і торф’яні смоли S 225 200 

18 Пек і пековий кокс S 226 190 

19 Авіаційний бензин L 230 450 

20 Автомобільний бензин L 240 430 

21 
Змішане моторне паливо, що містить біоетанол... 
5-30% 

B 245 
435 

22 Паливо для реактивних двигунів бензинового типу L 250 460 

23 Нафтові дистиляти, інші легкі фракції L 260 510 

24 Уайт-спірит та інший спеціальний бензин L 261 511 

25 
Легкі нафтові дистиляти для виробництва автомобільного 
бензину 

L 262 
512 

26 Паливо для реактивних двигунів гасового типу L 270 470 

27 Гас L 280 480 

28 Газойлі L 300 440 

29 
Середні нафтові дистиляти, інші середні фракції 

L 310 
520 

30 Важкі мазути L 320 490 

31 Нафтові масла, важкі нафтові дистиляти L 330 530 

32 Пропан і бутан, зріджені L 430 540 

33 Етилен, пропілен... L 440 580 

34 Нафтовий кокс (включаючи сланцевий)) L 460 570 

35 Інші види нафтопродуктів L 500 650 



36 Інші продукти переробки палива Інша 630 800 

37 Коксовий газ, отриманий як побічний продукт S 600 220 

 



Категорія ЗФЗ  Визначення обсягів використаного палива 

1.А.1. Паливно-енергетична промисловість 

1.A.1.a Виробництво електроенергії і теплової 
енергії 

 

1.A.1.ai Виробництво електроенергії Форма №4-МТП (річна), Розділ 2, Стовпчик 8 

1.A.1.aii Комбіноване виробництво тепла та 
електроенергії (ТЕЦ) 

Форма №4-МТП (річна), Розділ 2, Стовпчики 9,10, 11; 

  

1.A.1.aiii Теплові станції Форма №4-МТП (річна), Розділ 2, Стовпчик 12 

1.A.1.b Переробка нафти Дані про сумарне споживання нафти нафтопереробними 
заводами з розбивкою за видами палива з 

Форми №11-МТП (паливо); Споживання нафтопереробних 
заводів від МЕА 

1.A.1.c Виробництво твердого палива та інші 
галузі паливно-енергетичного комплексу 

Зведені дані: 

Форма №4-МТП (річна), Розділ 2, Стовпчики 13,14; 

Різниця між полями 2 і 3,4 Розділу 3 Форми №4-МТП для видів 
економічної діяльності (за КВЕД) з кодами: 

05 «Видобуток бурого і кам’яного вугілля»; 

06 «Нафта і природний газ» 

1.А.2. Промисловість та будівництво 

1.A.2.a Виробництво чавуну і сталі Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 24 «Металургійне виробництво», 
Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4; 

Мінус: паливо, використане відповідно до Форми №4-МТП КВЕД, 
Розділ 24.4 «Виробництво дорогоцінних та інших кольорових 
металів» 

Категорія ЗФЗ Визначення обсягу використаного палива 

1.A.2.b Кольорові метали Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 24.4 «Виробництво дорогоцінних та 
інших кольорових металів», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 
3,4 

1.A.2.c Хімічна продукція Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 20 «Виробництво хімічних речовин і 
хімічної продукції», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4 

1.A.2.d Целюлоза, папір і поліграфія Зведені дані: 

Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 17 «Виробництво паперу і 
паперової продукції», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4; 

Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 18 «Поліграфічна діяльність, 
тиражування записаної інформації», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус 
Стовпчики 3,4 

1.A.2.e Виробництво харчових продуктів, 
напоїв і тютюнових виробів 

Зведені дані: 

Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 10 «Виробництво харчових 
продуктів», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4; 

Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 11 «Виробництво напоїв», Розділ 3, 
Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4; 

Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 12 «Виробництво тютюнових 
виробів», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4 

1.A.2.f Неметалева мінеральна продукція Форма №4-МТП КВЕД, Розділ 23 «Виробництво іншої неметалевої 
продукції», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4 



1.A.2.g Інші промислові товари і будівництво Зведені дані: 

Форма №4-МТП КВЕД, Секції BCDE «Промисловість» Розділ 3, 
Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4; 

Форма №4-МТП КВЕД, Секція F «Будівництво», Розділ 3, Стовпчик 
2 мінус Стовпчики 3,4. 

Мінус: 

Обсяг палива, використаного в категоріях 1A2a – 1A2f; 

Різниця між полями 2 і 3,4 Розділу 3 Форми №4-МТП для видів 
економічної діяльності (за КВЕД) з кодами: 

05 «Видобуток бурого і кам’яного вугілля»; 

06 «Нафта і природний газ» 

1.А.4. Інші сектори 

1.A.4.a Комерційні/інституційні сектори Зведені дані: 

Форма №4-МТП КВЕД, Секції G,H,I,J,K,L,M,N,O,P,Q,R,S, 

Розділ 3, Стовпчик 2 мінус Стовпчики 3,4 

1.A.4.b Житловий сектор Форма №4-МТП (річна), Розділ 3, Стовпчик 5 

1.A.4.c Сільське господарство/Лісове 
господарство/Рибне господарство 

Зведені дані: 

Форма №4-МТП КВЕД, Секція A «Сільське господарство, лісове 
господарство та рибне господарство», Розділ 3, Стовпчик 2 мінус 
Стовпчики 3,4 

У звітному році викиди ПГ у секторі «Енергетика» склали 219,17 млн. т СО2-екв. або приблизно 66,0% 
від усіх викидів ПГ в Україні (без урахування поглиначів у секторі «ЗЗЗЛГ») і зменшились на 69,8% 
порівняно з базовим 1990 роком. Порівняно з 2018 роком викиди в секторі зменшились на 3,2%. 

Категорія 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Енергетика в цілому, 
в тому числі: 
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1.A Спалювання 
палива 
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198.76 

 
169.69 

 
178.81 

 
174.75 

 
180.59 

 
171.24 

1.B Неконтрольовані 
супутні викиди від 
палива 

 

89.21 

 

75.70 

 

62.68 

 

57.69 

 

47.98 

 

41.14 

 

45.96 

 

43.00 

 

45.71 

 

47.93 

Протягом 2000-2007 років спостерігалось незначне збільшення викидів ПГ разом із вищими темпами 
нарощування потужностей у виробничому секторі. За звітний період викиди ПГ зросли на 7,1% через 
низку макроекономічних, політичних, адміністративних та соціальних чинників. Серед ключових 
причин слід відзначити: відкриття нових міжнародних ринків із жорсткою конкуренцією, політичні 
та економічні заходи, спрямовані на підвищення енергоефективності в енергетичному секторі 
України, міжнародну економічну та кадрову співпрацю у сфері енергоефективності та 
енергозбереження, тенденції цін на енергоносії , перехід до управління приватною власністю. 

Починаючи з 2007 року, вирішальний вплив на динаміку річних викидів ПГ мала світова економічна 
криза 2008 року, яка торкнулася здебільшого невиробничого сектору, а також ситуація на світових 
ринках енергоємної (напр. металургійної) продукції, політика заміщення природного газу вугіллям 
шляхом впровадження технологій вдування пиловугільного палива. 

Останні роки характеризуються загальним падінням промислового виробництва та відповідним 
скороченням виробництва енергії та викидів ПГ в енергетичному секторі. 

Спалювання палива (ЗФЗ, категорія 1.A) 

Категорія 1.A «Спалювання палива» включає викиди від спалювання вуглецевого палива. 

Оцінка викидів CO2 відповідно до ЗФЗ 1 виконували, застосовуючи два підходи – секторальний і на 
основі базового рівня. Оцінку інших викидів ПГ виконували із застосуванням секторального підходу. 



У 2019 році викиди від спалювання палива склали 171,24 млн тонн СО2-екв. і зменшились порівняно 
з 1990 роком на 71,4%, а порівняно з 2018 роком - на 5,2%. 

 
1- Викиди ПГ, кт СО2-екв.; 2-Двоокис вуглецю; 3-Метан; 4-Окис азоту 

Основним джерелом викидів парникових газів є категорія 1.A.1 «Паливно-енергетична 
промисловість», на яку у 1990 році припадало 45,6% усіх викидів в категорії «Спалювання палива», 
а у 2019 році – 53,86%; частка категорії 1.A.2 «Промисловість та будівництво» становила 18,6% у 1990 
році та 10,87% у 2019 році; 1.A.3 «Транспорт» – 18,7% та 22,02% відповідно; 1.A.4 «Інші сектори» – 
17,1% та 13,04% відповідно, внесок категорії 1.A.5 «Інше» до 2013 року був незначним, у 2019 році 

склав 0,21%. 

Категорія 1995 2000 2005 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.A Спалювання 
палива всього, у 
тому числі: 

335.35 222.13 239.41 223.70 232.60 198.76 169.69 178.81 174.75 180.59 171.24 

1.A.1 Паливно-
енергетична 
промисловість 

194.73 115.78 120.79 121.41 131.21 109.35 90.16 98.86 90.45 98.75 92.22 

1.A.2 
Промисловість та 
будівництво 

24.99 31.23 36.79 22.60 22.92 20.39 19.03 18.40 18.05 18.42 18.61 

1.A.3 
Транспорт 

49.22 34.55 39.19 40.20 39.36 35.89 31.10 32.89 34.94 34.96 37.73 

1.A.4 Інші сектори 66.35 40.50 42.55 39.46 38.99 32.73 28.98 28.12 30.78 27.99 22.32 

1.A.5 Інше 0.06 0.06 0.08 0.03 0.12 0.40 0.41 0.53 0.53 0.48 0.36 

Міжнародне бункерне паливо (ЗФЗ, категорія 1.D.1) 

Підхід, застосований до розподілу викидів ПГ між внутрішньою та міжнародною авіацією, 
узгоджується з підходом, описаним у [1]. Викиди від міжнародної авіації включають викиди від 
експлуатації повітряних суден, коли аеропорти відправлення або призначення рейсів розташовані 
за межами України. 

Викиди ПГ від міжнародної авіації у 2019 році склали 1737,46 тис. т CO2-екв., що на 12,0% вище 
аналогічного показника 2018 року та на 29,6% менше ніж у 1990 році. 



Міжнародне водне судноплавство (ЗФЗ, категорія 1.D.1.b) 

Національна статистика не включає дані про міжнародні бункерні водні перевезення. У зв’язку з цим 
застосовано непрямий метод оцінки, який ґрунтується на використанні даних про загальне 
споживання палива водним транспортом та вантажообіг морського транспорту (прибережні/ 
міжнародні перевезення) плюс вантажообіг річкового транспорту (внутрішні/ зовнішні 
перевезення). 

Розподіл палива для міжнародних перевезень здійснювався за формулою: 

𝐹𝐶1.𝑑.1.𝑏=𝐹𝐶𝐻50·𝑘1.𝑑.1.𝑏 

де FC1.d.1.b - споживання палива міжнародним водним транспортом (газойль, мазут), тонн; 

FCH50 – споживання палива суб’єктами діяльності за КВЕД H50 «Водний транспорт» для перевезень 
(газойль, мазут), тонн; 

K1.d.1.b - коефіцієнт розподілу палива на міжнародні/прибережні перевезення, у відносному 
вираженні, який визначається за формулою: 

𝑘1.𝑑.1.𝑏= 𝑃𝑅𝑖𝑛𝑡+𝑃𝑆𝑖𝑛𝑡/𝑃𝑅+𝑃𝑆 

де, 

PRint - обсяг вантажних перевезень міжнародним річковим транспортом, тис. тонн 

PSint - обсяг вантажних перевезень міжнародним морським транспортом, тис. тонн; 

PR - загальний обсяг вантажних перевезень річковим транспортом, тис. тонн; 

PS - загальний обсяг вантажних перевезень морським транспортом, тис. тонн. 

Обсяги вантажних перевезень взяті зі статистичних щорічників [3-10], [29-32]. 

Метод, який використовується для оцінки викидів, відповідає рівню 2 для викидів CO2 від 
спалювання дизельного палива та рівню 1 – для мазуту та газів, відмінних від CO2. 

Викиди ПГ від міжнародного водного транспорту у 2019 році склали 52,92 кт СО2-екв., що на 0,7% 
вище аналогічного показника 2018 року та у 30,2 рази менше показника 1990 року. 

Використання палива як сировини та неенергетичне використання палива 

Викиди в категорії 1.A «Спалювання палива» включають викиди від спалювання палива для 
виробництва тепла та електроенергії у промислових процесах, на транспорті тощо. 

Проте паливо використовують і для неенергетичних потреб (наприклад, як розчинники, мастила 
тощо; як сировину для виробництва аміаку, гуми, пластмас тощо; як відновник – утворення коксу в 
доменних печах). 

Викиди від неенергетичного використання палива представлені в секторі «ППВП» у наступних 
підкатегоріях: 

2.B.1 «Виробництво аміаку» – Природний газ як сировина для виробництва аміаку; 

2.C.1 «Виробництво чавуну і сталі» – неенергетичне використання коксу при виробництві чавуну в 
доменному процесі; 

2.C.2 «Виробництво феросплавів» – використання коксу у виробництві феросплавів; 

2.B.8 «Нафтохімічне виробництво та виробництво сажі» – вугілля як сировина для виробництва сажі; 

2.D.1 «Використання мастильних матеріалів» – неенергетичне використання нафтопродуктів; 



2.D.2 «Використання парафіну» – неенергетичне використання парафіну у виробництві промислової 
продукції. 

Для підвищення прозорості обліку викидів від використання коксу побудовано баланс коксівного 
вугілля, коксу та коксового газу. 

Обсяг палива, використаного на неенергетичні потреби, визначався на підставі статистичної звітності 
за формою 4-МТП, куди підприємства вносять інформацію про кількість палива, використаного як 
сировина для хімічного, нафтохімічного та іншого непаливного виробництва. Виняток обсяги 
використання як сировини природного газу і коксу, які визначали за даними компаній-виробників 
аміаку, чавуну, сталі і сажі (технічного вуглецю), відповідно. 

Таким чином, при розрахунку викидів ПГ в категорії 1.A «Спалювання палива» не враховували 
паливо, використане для неенергетичних цілей. 

Паливно-енергетична промисловість (ЗФЗ, категорія 1.A.1) 

У 2019 р. викиди в категорії 1.A.1 «Паливно-енергетична промисловість» склали 92,22 млн тонн СО2-
екв., або близько 53,9% від загальних викидів в категорії 1.A «Спалювання палива», і зменшились на 
66,2% порівняно з базовим рівнем 1990 року (див. табл.), а порівняно з 2018 р. зменшились на 6,6%. 

Категорія викидів  1995 2000 2005 2010 2011 2012 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1.А.1 Паливно-
енергетична 
промисловість в цілому 

194.73 115.78 120.79 121.41 128.29 131.21 109.35 90.16 98.86 90.45 98.75 92.22 

1.A.1.a Виробництва 
електроенергії та тепла 

187.77 108.07 111.58 111.75 118.45 123.07 103.31 85.91 94.50 86.83 93.57 87.83 

1.A.1.b Переробка нафти 
1.88 1.40 1.23 0.87 0.90 0.57 0.35 0.30 0.29 0.34 0.37 0.35 

1.A.1.c Виробництво 

твердого палива та інші 

енергетичні галузі 

 
5.08 

 
6.31 

 
7.98 

 
8.79 

 
8.92 

 
7.57 

 
5.69 

 
3.96 

 
4.07 

 
3.28 

 
4.81 

 
4.04 

Виробництва електроенергії та тепла (ЗФЗ, категорія 1.A.1.a ) 

Ця категорія включає викиди із стаціонарних джерел при спалюванні палива при виробництві 
електроенергії та тепла теплоелектростанціями (ТЕС), комбінованими теплоелектростанціями, 
тепловими станціями, теплоелектростанціями підприємств та сміттєспалювальними установками. 

Оскільки в економіці України, структура якої постійно змінюється, багато електроенергетичних 
об’єктів промислових підприємств неодноразово передавалися на баланс інших компаній і без 
зміни фактичних технологічних складових вони обліковувались у складі інших видів економічної 
діяльності, то, з метою гармонізації часових рядів, до категорії 1.A.1.a «Виробництва електроенергії 
та тепла» була включена також діяльність підприємств. 

Викиди ПГ в категорії «Виробництва електроенергії та тепла» склали в 2019 році 87.83 млн тонн CO2-
екв., тобто скоротились на 6,1% порівняно з 2018 роком, і на 65,6% порівняно з базовим рівнем 1990 
року. Оскільки нарощування обсягів виробництва електроенергії відбувалось в основному за 
рахунок більшого навантаження на потужності великих теплоелектростанцій, які є основними 
споживачами вугілля в країні, а частка цього виду палива в балансі збільшилась. 

Іншим чинником, який впливає на структуру споживання палива в категорії, є скорочення 
споживання природного газу та відповідна заміна його вугіллям після 2006 року. 

За увесь період 1998-2019 рр., найбільша частка викидів ПГ в цій категорії припадала на 
теплоелектростанції – 42.8- 62.1%, решта: на комбіновані теплоелектростанції –11.9- 15.8%, теплові 
станції –45.3- 22.1%. 



 
1- Викиди ПГ,тис.т СО2-екв.; 2-Теплоелектростанції; 3-Комбіновані теплоелектростанції; 4-Теплові станції; 5- Категорія 1А1а , в цілому 

Переробка нафти (ЗФЗ, категорія 1.A.1.b) 

До цієї категорії входять нафто- та газопереробні підприємства. 

В категорії враховується спалювання палива безпосередньо для технологічних процесів. Основними 
видами палива у цій категорії є природний газ, нафтопереробна сировина та мазути. 

У 2019 році викиди ПГ в категорії зменшились на 5.5% порівняно з 2018 роком і склали 0.35 млн тонн 
CO2-екв. Порівняно з 1990 роком викиди ПГ скоротились у 18.1 рази. 

Виробництво твердого палива та інші галузі паливно-енергетичного комплексу (ЗФЗ, категорія 
1.A.1.c) 

Ця категорія охоплює викиди ПГ від спалювання палива на підприємствах-виробниках енергетичних 
матеріалів та в інших галузях паливно-енергетичного комплексу. 

Поточний кадастр враховує у цій категорії викиди в результаті вилучення метану з вугільних пластів 
(з виробництвом тепла та електроенергії). У 2019 році викиди склали 4,04 млн тонн СО2-екв, що на 
16,1% нижче відповідного показника 2018 року та на 62,6% нижче базового рівня 1990 року. 

Метод визначення викидів ПГ із стаціонарних джерел при спалюванні палива 

Викиди ПГ від спалювання викопного палива в усіх категоріях розраховувались за наступною 
методологією: 

Bgfi 
= FC fi • KBgfi 

,
 (A1) 

де: 
Bgfi — Кількість викидів ПГ певного виду (індекс g, g=1÷G) при згорянні певного виду 

палива, який відповідає індексу f, f=1÷F в  категорії (ЗФЗ) джерела викидів, 
позначеній індексом i, 
i=1÷I, (кг); 

FCfi — Кількість палива f , яке було спалене у джерелі викидів категорії і (відповідно до 
ЗФЗ) (ТДж); 

KBgfi — Коефіцієнт викидів ПГ (за замовчуванням) або національний коефіцієнт 
викидів при спалюванні (кг ПГ/ТДж). Для CO2 цей коефіцієнт враховує вміст 
вуглецю в паливі та ступінь його окислення. 

Сумарна кількість викидів Bg в категорії i джерела викидів для окремого виду ПГ визначається 



наступним чином: 
F 

Bg i 
= B g fi 

, 
f =1 

(A2) 

Сумарна кількість викидів Bg в категорії i джерела викидів для всіх видів ПГ визначається 

наступним чином: 
G 

Bi 
= Bgi 

, 
g =1 

(A3) 

Вміст вуглецю (т/ТДж) і нижча теплотворна здатність (НТЗ) (ГДж/т) різних видів палива (2019 р.) 

 
Паливо 

 
Код 

Вміст 

вуглецю 

 
НТЗ 

 
Паливо 

 
Код 

 Вміст 

вуглецю 

 
НТЗ 

 
Буре вугілля 

 
120 

 
27.6 

 
8.62 

Змішане моторне 

паливо, що містить 

біоетанол... 5% -30% 

 
435 

 
19.65 

 
43.04 

Брикети, пелети 

З бурого вугілля 
150 26.6 16.53 

Паливо для реактивних 

двигунів бензинового типу 
460 19.65 43.04 

Торф паливний 

неагломерований 
130 28.9 9.44 

Нафтові дистиляти, інші 

легкі фракції 
510 19.65 43.04 

Брикети, пелети з торфу 
 

160 
 

28.9 
 

14.65 
Легкі нафтові 

дистилятори для 

виробництва 

автомобільного бензину 

 
512 

 
20.0 

 
40.20 

Сира нафта, включаючи 

нафту з бітумінозних 

матеріалів 

 
410 

 
20 

 
41.55 

Паливо для реактивних 

двигунів гасового типу 

 
470 

 
19.5 

 
44.10 

Газовий конденсат 415 17.5 37.97 Гас 480 19.6 43.80 

Природний газ 310 15.22 48.13 Газойль 440 20.12 43.05 

 
Деревне вугілля 

 
720 

 
30.5 

 
27.26 

Середні нафтові 

дистиляти, інші 

середні фракції 

 
520 

 
20.12 

 
43.05 

Дрова 740 30.5 11.10 Важкі мазути 490 21.1 40.15 

Паливні брикети і пелети з 
дерева та інших природних 
матеріалів 

 
730 

 
27.3 

 
11.60 

 
Нафтові масла, важкі 
нафтові дистиляти 

 
530 

 
20 

 
39.81 

Брикети з тирси 
731 27.3 11.60 

Пропан і бутан, зріджені 
540 17.2 46.01 

Біодизель з олійних, цукрових і 

крохмальних культур 

 
782 

 
19.3 

 
27.00 

Етилен, пропілен, 
нафтові гази, інше... 

 
580 

 
15.7 

 
43.67 

Інші види викопного палива 750,760, 

770,790 
27.3 11.6 

Нафтовий кокс 

(включаючи сланці)  
570 26.6 31.65 

Кокс і напівкокс з кам’яного 

вугілля, газовий кокс 

 
170 

 
29.2 

 
28.20 

Інші види 
нафтопродуктів 

 
650 

 
20 

 
40.5 

Кам’яновугільні, буровугільні 

І торф’яні смоли 
200 22.0 28.00 

Інші продукти переробки 

палива 
800 20 40.2 

Пек і пековий кокс 
190 29.2 28.20 

Коксовий газ, отриманий 

як побічний продукт  
220 12.1 35.61 

Кам’яне вугілля 110 25.8* 21.98

* 

Авіаційний бензин 450 19.1 44.30 



Брикети, пелети з кам’яне 

вугілля 
140 26.6 17.20 Автомобільний бензин 430 19.65 43.04 

Коефіцієнти викидів метану, застосовані для оцінки викидів з мобільних джерел при спалюванні 
палива 
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 Коефіцієнти викидів метану за сферами споживання палива, кг/ТДж 

Природний газ 310     1  

Біодизель з масел 782  18.4    115 

Авіаційний бензин 450 див. A2.7      

Автомобільний бензин 430  18.4    115 

Змішане моторне паливо 435  18.4    115 

Реактивне паливо бензинового типу 460 див. A2.7      

Нафтові дистиляти, інші легкі фракції 510  18.4    115 

Легкі нафтові дистиляти для 
виробництва автомобільного бензину 

512 
 

3.9 
    

Реактивне паливо гасового типу 470 див. A2.7      

Гас 480  18.4    115 

Газойль (дизельне паливо) 440  3.9 4.15 7  4.15 

Середні нафтові дистиляти 520  3.9    4.15 

Важкі мазути 490    7   

Нафтові масла... 530  18.4    4.15 

Пропан і бутан, зріджені 540  92     

Коефіцієнти викидів закису азоту, застосовані для оцінки викидів з мобільних джерел при 
спалюванні палива 
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 Коефіцієнти викидів закис азоту за сферами споживання палива, кг/ТДж 

Природний газ 310     0.1  

Біодизель з масел 782  5.6    1.2 

Авіаційний бензин 
450 

див. 
A2.7 

     

Автомобільний бензин 430  5.6    1.2 

Змішане моторне паливо... 435  5.6    1.2 

Реактивне паливо бензинового типу 
460 

див. 
A2.7 

     

Нафтові дистиляти, інші легкі фракції 510  5.6    1.2 

Легкі нафтові дистиляти для 
виробництва автомобільного бензину 

512 
 

3.9 
    



Реактивне паливо гасового типу 
470 

див. 
A2.7 

     

Гас 480  5.6    1.2 

Газойль (дизельне паливо) 440  3.9 28.6 2  28.6 

Середні нафтові дистиляти... 520  3.9    28.6 

Важкі мазути 490    2   

Нафтові масла... 530  5.6    28.6 

Пропан і бутан, зріджені 540  3     

Промислові процеси і використання продуктів (ЗФЗ, Сектор 2) 

Викиди ПГ в категорії «Промислові процеси і використання продуктів», кт СО2-екв. 

Газ СО2 СН4 N2O ГФВ ПФВ SF6 Всього 

1990 110687.58 1393.13 5671.54 0.00 235.82 0.0076 117988.08 

1991 94725.80 1147.55 5016.39 0.00 188.20 0.0191 101077.96 

1992 91695.63 1064.10 4320.85 0.00 142.35 0.0305 97222.96 

1993 74550.79 809.70 3662.54 0.00 143.57 0.0591 79166.66 

1994 63223.84 628.23 2976.58 0.00 161.22 0.0649 66989.95 

1995 54917.44 519.37 2370.74 0.00 178.06 0.0677 57985.68 

1996 52789.56 502.24 2778.20 0.00 143.24 0.0696 56213.31 

1997 58099.28 587.18 3054.92 6.43 146.99 0.128 61894.94 

1998 56701.93 598.13 2459.18 13.02 120.64 0.194 59893.10 

1999 59159.95 638.23 2633.97 14.14 101.81 0.307 62548.41 

2000 63310.89 698.79 3005.28 15.73 115.74 0.421 67146.85 

2001 67044.94 1464.65 2928.35 29.05 112.08 0.463 71579.53 

2002 68535.14 2193.47 3579.39 64.27 98.66 1.070 74472.00 

2003 71209.95 2873.93 3815.51 105.20 77.15 1.991 78083.75 

2004 74053.20 3665.84 3264.40 187.26 93.34 3.078 81267.11 

2005 73295.70 3130.25 3765.06 285.07 142.33 4.467 80622.88 

2006 77594.47 3046.32 3801.67 402.28 111.16 4.274 84960.18 

2007 83454.82 3028.88 4946.64 561.13 154.71 5.198 92151.37 

2008 81796.22 1711.28 4482.69 647.25 174.24 9.338 88821.01 

2009 64758.41 695.66 2203.16 663.76 53.95 9.366 68384.31 

2010 69642.62 1124.14 2934.70 743.86 26.67 9.710 74481.70 

2011 73715.35 2579.32 3724.32 820.00 0.00 8.414 80847.401 

2012 70766.31 2196.90 3491.63 840.76 0.00 10.990 77306.580 

2013 67968.30 951.57 2605.90 881.24 0.00 12.543 72419.546 

2014 58051.92 683.58 2264.50 847.84 0.00 16.726 61864.571 

2015 53373.52 596.84 1697.46 775.37 0.00 19.642 56462.827 

2016 54566.84 648.54 2022.39 887.36 0.00 24.312 58149.442 

2017 47771.767 1510.79 1578.05 1 009.54 0.00 28.461 51898.599 

2018 50889.576 3094.75 1497.52 1 350.04 0.00 33.291 56865.167 



2019 50934.688 3437.18 2202.53 1 625.79 0.00 38.518 58238.707 

Кіотський протокол- СЕКТОР ЗЗЗЛГ, СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Реалізація заходів, передбачених пунктами 3 і 4 статті 3 Кіотського протоколу призводить до змін у 
накопиченні вуглецю в результаті: 

• збільшення накопичення вуглецю (поглинання) в процесах: 
- заліснення та лісовідновлення; 
- ведення лісового господарства. 

• зменшення накопичення вуглецю (викиди) в результаті: 
- знеліснення; 
- заготівлі деревини; 
- пожеж, які не спричинені діяльністю людини. 

Категорія «Заліснення та лісовідновлення» в контексті пункту 3 статті 3 Кіотського протоколу включає 
чисті зміни обсягів викидів/абсорбції вуглецю в результаті діяльності із заліснення і подальшого 
ведення лісового господарства на цих територіях. У звіті наведено дані за другий звітний період 
Кіотського протоколу. 

До категорії «Знеліснення» в контексті пункту 3 статті 3 Кіотського протоколу віднесені території, на 
яких були вирубані ліси з метою переведення земель на інші види землекористування. У звіті подано 
інформацію за 2013-2019 роки. Для діяльності із заліснення оцінка змін у накопиченні вуглецю в усіх 
пулів проводилась окремо. Крім того, відповідно до вимог Керівних принципів МГЕЗК 2006 р., 
оцінювали втрати азоту при переведенні земель до іншого виду землекористування. 

В контексті пункту 4 статті 3 Кіотського протоколу враховуються зміни у накопиченні вуглецю в пулі 
живої біомаси та мертвої органічної речовини на лісових територіях, постійно вкритих лісовою 
рослинністю. У звіті представлені дані за період 2013-2019 рр. Для лісогосподарської діяльності 
враховується зменшення у накопиченні вуглецю в пулі живої біомаси в результаті заготівлі деревини 
в лісових господарствах. Оцінка змін у накопиченні вуглецю проводилась в усіх пулах окремо 
(виняток становить оцінка втрат вуглецю в підземному пулі біомаси, яка обліковується у надземному 
пулі, а також підтвердження відсутності викидів з пулу надається для пулу мінеральних лісових 
ґрунтів в лісових господарствах). 

Окремо оцінювали зміни у накопиченні вуглецю у продукції із заготовленої деревини для діяльності 
із заліснення та ведення лісового господарства. Деревину із заготівель, пов’язаних із знелісненням, 
відображали у звіті як втрату біомаси із застосуванням методу миттєвого окиснення. 

Сільське господарство 

У секторі сільського господарства розглядаються такі категорії джерел викидів: 

- 3.A Кишкова ферментація; 
- 3.В Використання гною; 
- 3.С Вирощування рису; 
- 3.D Сільськогосподарські ґрунти; 
- 3.E Планове випалювання саван; 
- 3.F Спалювання сільськогосподарських залишків на полях; 
- 3.G Вапнування; 
- 3.H Внесення сечовини. 

Сумарні викиди ПГ (CO2, CH4, N2O) у секторі та за категоріями наведені в таблиці: 

Категорія Викиди, кт СО2-екв.. Тренд, % 



1990 р. 2018 р. 2019 р. до 1990 р. до 2018 р. 

3.A Кишкова ферментація 39 311.34 8 310.15 7 876.15 -79.96 -5.22 

3.В Використання гною 6 774.76 2 068.80 1 996.89 -70.52 -3.48 

3.С Вирощування рису 216.43 93.58 77.81 -64.05 -16.85 

3.D Сільськогосподарські ґрунти 37 678.18 33 466.29 32 176.15 -14.60 -3.86 

3.E Планове випалювання саван * немає оцінок немає оцінок немає оцінок − − 

3.F Спалювання сільськогосподарських 
залишків на полях ** 

немає оцінок немає оцінок немає оцінок − − 

3.G Вапнування 2 592.08 163.74 141.37 -94.55 -13.66 

3.H Внесення сечовини 270.14 201.18 208.84 -22.69 3.81 

Всього по сектору 86 842.92 44 303.73 42 477.21 -51.09 -4.12 

 * – викиди не оцінювались; 
** – Спалювання сільськогосподарських залишків на полях заборонено українським законодавством. 

В категоріях 3.E «Планове випалювання саван» і 3.F «Спалювання сільськогосподарських залишків 
на полях» викиди не оцінювали, оскільки на території України немає екосистеми саван, а 
спалювання сільськогосподарських залишків в Україні заборонено Кодексом «Про адміністративні 
правопорушення» (ст. 77-1) та Закону України «Про охорону атмосферного повітря» (ст. 16, 22). 

В українському кадастрі враховуються викиди метану від кишкової ферментації таких 
сільськогосподарських тварин, велика рогата худоба, вівці, свині, та інші тварини (кози, коні, мули 
і осли, кролі, хутрові звірі, верблюди і буйволи). 
Жуйні тварини (такі як велика рогата худоба) виробляють найбільшу частину викидів CH4 від 
кишкової ферментації. Викиди від домашньої птиці не оцінюються, оскільки Рекомендації 
Міжурядової групи експертів зі зміни клімату (IPCC) 2006 року [1] не містять методології для таких 
розрахунків. 

Категорія Застосований 
метод 

Коефіцієнт 
викидів 

Газ Ключова категорія Викиди, кт Тренд, 

% 1990 2019 

3.A.1 Велика рогата худоба Т 2 CS  

 

 

 

 

 

СН4 

 

 

 

 

 

 

Рівень/Тренд 

1 461.46 287.11 -80.35 

3.A.2 Вівці Т 2 CS 60.91 7.66 -87.43 

3.A.3 Свині Т 1 D 29.53 9.19 -68.86 

3.A.4 Інші тварини: Т 1 D 20.55 11.08 -46.08 

хутрові звірі Т 1 D 0.14 0.11 -23.15 

кролі Т 1 D 4.27 3.49 -18.19 

верблюди Т 1 D 0.03 0.04 39.33 

мули і осли Т 1 D 0.19 0.12 -37.43 

буйволи Т 1 D 0.05 0.01 -87.06 

коні Т 1 D 13.43 4.30 -67.97 

кози Т 1 D 2.45 3.02 23.14 

Землекористування, Зміни в землекористуванні і лісове господарство (ЗФЗ, сектор 4) 

Розрахунок загальних річних викидів/абсорбції ПГ у лісовому секторі проводився для двох категорій: 
для лісів та для a) лісових земель, які залишаються лісовими землями; б) земель, перетворених у 
лісові землі. 

Дані про діяльність в категорії «Лісові землі» були отримані з форми національної статистичної 
звітності 16-зем (раніше 6-зем). Для отримання даних про заліснення (земля, перетворена на лісові 



угіддя) використовувалася матриця зміни землекористування та фактичні дані про заліснення (база 
даних). Матриця зміни землекористування використовується для визначення «векторів 
перетворення» земельних площ при зміні категорій цільового призначення, оскільки в державній 
статистиці немає даних про категорії землекористування, за рахунок яких відбувається 
перетворення. 

У наведеній нижче таблиці площі лісових земель, які залишаються лісовими землями, показані з 
поділом на фактично вкриті лісовою рослинністю та незаліснені (тимчасово або постійно). У правій 
частині таблиці площі, фактично вкриті лісовою рослинністю, представлені разом з незалісненими 
землями в категорії «Лісове господарство». В обох секторах фактично вкриті лісовою рослинністю 
(заліснені) площі були використані для розрахунку накопичення вуглецю внаслідок росту лісу. 

 
 
 

Рік 

Площі лісових земель, які залишились лісовими землями, тис. 
га 

Площі лісогосподарського призначення, 
тис. га 

 

 
Загальна 

площа 
категорії 

 

 
Недоглянуті 

ліси 

 
Площі лісогосподарського 

призначення 

 
Загальна 

площа 
категорії 

Вкриті 
лісовою 

рослинністю 

(заліснені) 

 
Незаліснені 

площі 

Заліснені 
Незаліснені 

та інші 

   

1990 10 211.95 30.45 9 202.68 1 009.27 - - - 

1991 10 230.85 30.45 9 229.20 1 001.65 - - - 

1992 10 282.73 30.45 9 225.90 1 056.83 - - - 

1993 10 299.97 30.45 9 263.80 1 036.17 - - - 

1994 10 314.62 30.45 9 290.45 1 024.17 - - - 

1995 10 312.69 30.45 9 315.00 997.69 - - - 

1996 10 317.84 30.45 9 319.30 998.54 - - - 

1997 10 318.63 30.45 9 328.80 989.83 - - - 

1998 10 331.65 30.45 9 330.50 1 001.15 - - - 

1999 10 333.10 30.45 9 360.28 972.82 - - - 

2000 10 338.40 30.45 9 389.42 948.98 - - - 

2001 10 345.95 30.45 9 397.37 948.58 - - - 

2002 10 351.79 30.45 9 422.84 928.95 - - - 

2003 10 365.21 30.45 9 434.29 930.92 - - - 

2004 10 376.16 30.45 9 442.38 933.78 - - - 

2005 10 396.29 30.45 9 467.30 928.99 - - - 

2006 10 411.90 30.45 9 499.45 912.45 - - - 

2007 10 403.65 30.45 9 511.75 891.90 - - - 

2008 10 389.16 30.45 9 506.40 882.76 - - - 

2009 10 373.12 30.45 9 513.24 859.88 - - - 

2010 10 368.55 30.45 9 518.41 850.14 - - - 

2011 10 364.11 30.45 9 527.66 836.45 - - - 

2012 10 362.35 30.45 9 532.61 829.74 - - - 

2013 10 358.38 30.45 9 522.38 836.00 9 540.10 9 491.35 48.75 

2014 10 365.60 30.45 9 507.88 857.71 9 537.97 9 470.30 67.67 

2015 10 373.36 30.45 9 490.02 883.34 9 538.10 9 444.91 93.19 

2016 10 382.40 30.45 9 459.74 922.66 9 543.77 9 405.58 138.19 

2017 10 389.81 30.45 9 448.01 941.80 9 543.35 9 386.44 156.90 

2018 10 394.19 30.45 9 467.01 927.18 9 599.63 9 401.06 198.57 

2019 10 397.04 30.45 9 452.51 944.53 9 601.09 9 382.31 218.78 

Були використані фактичні дані про заліснення і знеліснення з бази даних про види діяльності, що 
регулюються статтею 3.3 Кіотського протоколу. 

Землі, перетворені у категорію «Лісові землі» та з категорії «Лісові землі» в інші категорії земель на 
кумулятивній основі, тис. га 



Землі, перетворені в ліси 

Рік Орні 
землі 

Пасовища Болота Населені 
пункти 

Інші землі Всього 

1990 9.55 0.00 0.00 0.00 0.00 9.55 

1991 15.92 0.00 0.00 0.61 0.83 17.35 

1992 15.92 0.51 0.00 3.52 3.92 23.87 

1993 21.08 0.51 0.00 3.52 5.92 31.03 

1994 26.77 0.51 0.00 3.52 6.78 37.58 

1995 28.83 0.51 0.00 8.99 6.78 45.11 

1996 36.97 0.51 0.18 8.99 7.50 54.16 

1997 43.94 0.51 0.18 8.99 7.94 61.57 

1998 45.37 0.51 0.18 8.99 10.89 65.95 

1999 48.35 0.51 0.18 8.99 12.16 70.20 

2000 53.19 0.51 0.27 9.07 12.16 75.20 

2001 57.37 0.51 0.27 9.94 12.16 80.25 

2002 62.70 0.51 0.51 9.94 13.46 87.11 

2003 67.21 0.51 0.51 10.32 13.73 92.29 

2004 74.29 0.58 0.51 10.63 13.73 99.74 

2005 78.84 3.70 0.51 10.63 13.73 107.41 

2006 94.52 8.61 0.51 10.63 13.73 128.00 

2007 110.78 13.18 0.51 10.63 17.55 152.65 

2008 119.18 28.05 0.51 10.63 22.57 180.94 

2009 133.20 48.64 0.51 10.63 25.79 218.78 

2010 138.80 55.32 0.51 10.63 27.29 232.54 

2011 141.41 62.72 0.51 10.03 32.52 247.18 

2012 145.52 75.31 0.51 7.11 30.60 259.05 

2013 140.37 88.93 0.51 7.11 28.87 265.78 

2014 136.52 91.03 0.51 7.11 29.51 264.68 

2015 134.25 93.73 0.61 1.64 29.51 259.74 

2016 134.40 98.98 0.43 1.64 45.95 281.40 

2017 129.77 104.27 0.43 1.64 49.02 285.14 

2018 128.35 111.82 0.49 1.64 49.08 291.37 

2019 125.36 113.79 0.89 1.64 48.08 289.75 

Лісові землі, перетворені у інші категорії земель 

Рік Орні 
землі 

Пасовища Болота Населені 
пункти 

Інші землі Всього 

1990 0.04 0.01 0.00 0.08 0.01 0.14 

1991 0.14 0.02 0.00 0.28 0.04 0.48 

1992 2.94 0.50 0.04 5.98 0.93 10.39 

1993 2.94 0.54 0.04 6.00 0.93 10.46 

1994 2.95 0.54 0.04 6.01 0.93 10.47 

1995 2.96 0.55 0.06 6.03 0.98 10.58 

1996 3.07 2.32 0.22 7.48 1.49 14.58 

1997 3.09 2.35 0.22 7.48 1.52 14.66 

1998 3.09 3.75 2.63 27.51 1.52 38.50 

1999 3.09 3.77 2.65 27.53 1.52 38.56 

2000 3.11 3.90 2.65 27.53 1.62 38.81 

2001 3.16 3.98 2.66 27.56 1.65 39.02 

2002 3.16 4.17 2.67 27.96 1.65 39.61 

2003 3.26 4.17 2.73 27.96 1.73 39.85 

2004 3.85 4.17 2.73 28.21 1.83 40.80 

2005 3.86 4.19 2.75 28.29 1.83 40.93 

2006 3.86 4.27 2.75 28.37 1.86 41.10 

2007 3.86 4.28 2.86 28.46 2.01 41.47 

2008 3.86 4.28 2.86 36.41 2.01 49.41 

2009 3.87 4.28 2.86 36.43 2.01 49.45 



2010 3.83 4.27 2.86 36.35 2.00 49.31 

2011 3.73 4.25 2.86 36.25 1.97 49.06 

2012 0.93 3.77 2.83 30.94 1.09 39.55 

2013 0.93 3.73 2.82 31.01 1.08 39.57 

2014 0.92 3.73 2.82 31.00 1.12 39.59 

2015 0.91 3.72 2.80 30.98 1.09 39.50 

2016 0.80 1.95 2.64 29.53 0.58 35.50 

2017 0.78 1.92 2.64 29.53 0.61 35.49 

2018 0.78 0.53 0.23 9.50 0.62 11.65 

2019 0.78 0.50 0.22 9.48 0.90 11.89 

Слід звернути особливу увагу на ситуацію із визначенням даних про площу земель, переведених в 
категорію «Лісові землі». 

Україна працює над наповненням бази даних про характеристики діяльності відповідно до пункту 3 
статті 3 Кіотського протоколу. 

Опис процесу створення бази даних представлено в розділі 11. У цьому розділі представлено площі 
землі, взяті для оцінки. 

Щоб відобразити фактичні площі земель, перетворених у ліси, та лісових земель, перетворених у 
землі іншого призначення, прийнято рішення в обох випадках використовувати інформацію із 
зазначеної бази даних. Це підвищує достовірність результатів, оскільки первинні дані збиралися на 
рівні окремих ділянок території, на якій проводилась відповідна діяльність, поквартально кожним 
лісогосподарським підприємством України (так звана поділянкова інформаційна база даних). Крім 
того, таким чином забезпечується консервативний принцип, оскільки форма 16-зем враховує лише 
юридичний факт зміни віднесення ділянки до певної категорії цільового призначення, що не 
відповідає фактично проведеному залісненню чи вирубці лісу. 

Таким чином, для визначення співвідношень між категоріями земель-донорів для категорії «Лісові 
землі» була використана інформація про площу земель, перетворених на лісові угіддя, отримана з 
матриці змін землекористування, оскільки національна статистична звітність, а також журнали 
обліку земельних ділянок лісогосподарських підприємств за період з 1990 року, не відображають 
інформацію про категорії цільового призначення земель, з яких та/або в які переведені земельні 
ділянки лісового фонду. На основі визначених співвідношень було розподілено значення з бази 
даних. При цьому особливу увагу приділено дотриманню балансу територій з використанням 
земель лісового фонду, не охоплених оцінкою. 

Категорії донорів визначаються щорічно на основі порівняння загальних площ кожної категорії в році 
Х-1 та в році Х форми 16-зем. Відповідно, категорії донорів можуть змінюватися з року в рік. 

Для всіх інших категорій землекористування (в тому числі категорій «Орні землі» та «Пасовища») 
використовувалась інформація про площі з форми статистичної звітності 16-зем, а також матриця 
змін землекористування. 

Оцінки викидів/поглинання вуглецю були зроблені в контексті підкатегорій 4.A.1 «Лісові землі, які 
залишаються лісовими землями» і 4.A.2 «Землі, перетворені у лісові землі». 

У підкатегорії 4.A.1 викидів/поглинання вуглецю оцінювались лише лісових господарств у живій 
біомасі на основі вікової структури насаджень. Оскільки бази даних із детальною інформацією про 
характеристики лісів доступні здебільшого для лісів, що знаходяться в управлінні Держлісагентства 
України, розрахунки проводились на основі цих даних, а потім екстраполювались на всю площу 
вкритих лісом земель, за винятком недоглянутих лісів. 

Річний приріст накопичення вуглецю в живій біомасі лісових земель, які залишаються лісовими 
землями, оцінювали за рівнянням 2.9, наведеним у Рекомендаціях Міжурядової групи експертів зі 



зміни клімату (IPCC) 2006 року [1] для трьох основних видів лісових дерев, кліматичних зон та з 
урахуванням вікової структури насаджень. 

Для поділу територій на природні зони була використана класифікація (див. таблицю). 

Регіони Полісся 

(ліси) 

Лісостеп Північний  
степ 

Південний 
степ 

Карпатські 
гори. 

Кримські 
гори 

АР Крим    0.1  0.9 

Вінницька обл.  1.0     

Волинська обл. 0.8 0.2     

Дніпропетровська обл.   0.9 0.1   

Донецька обл.   1.0    

Житомирська обл. 0.8 0.2     

Закарпатська обл.     1.0  

Запорізька обл.   0.5 0.5   

Івано-Франківська обл.  0.2   0.8  

Київська обл. 0.7 0.3     

Кіровоградська обл.  0.5 0.5    

Луганська обл.   1.0    

Львівська обл.  0.3   0.7  

Миколаївська обл.   0.6 0.4   

Одеська обл.  0.2 0.3 0.5   

Полтавська обл.  1.0     

Рівненська обл. 0.8 0.2     

Сумська обл. 0.2 0.8     

Тернопільська обл.  1.0     

Харківська обл.  0.5 0.5    

Херсонська обл.    1.0   

Хмельницька обл.  1.0     

Черкаська обл.  1.0     

Чернівецька обл.  0.3   0.7  

Чернігівська обл. 0.8 0.2     

Для оцінки викидів вуглецю в пулі мінеральних ґрунтів використовували метод оцінки балансу 
потоку азоту з подальшим перерахунком на вуглець. 

Метод ґрунтується на оцінці балансу між величиною відтоку азоту з ґрунту, його виносу з поля та 
надходженням азоту на поверхню ґрунту з урахуванням інтенсивності та векторів потоків, і 
подальшого руху. Видалення азоту з ґрунту відбувається з основними продуктами (урожаєм), 
побічними продуктами, пожнивними залишками, корінням рослин. Надходження азоту на поверхню 
ґрунту (або у верхній горизонт ґрунту) відбувається з післяжнивними рештками, коренеплодами, 
органічними та азотними мінеральними добривами, в результаті азотфіксації бобовими культурами, 
з опадами. 

Метод оцінки формування балансу азоту, що вказує на зв'язок між кількістю вуглецю та азоту у ґрунті 



сільськогосподарських угідь, бере свій початок з радянської практики ґрунтознавства і детально 
досліджений. Перед його застосуванням у підготовці кадастру ПГ для пулу мінеральних ґрунтів у 
категорії «Орні землі», метод був представлений на семінарах і опублікований. Перед переходом від 
застосування методів 2-го рівня, рекомендованих Міжурядовою групою експертів зі зміни клімату 
(IPCC) у 2006 році, до національного методу оцінок балансу були проведені консультації з галузевими 
експертами. Метод був схвалений. 

Таким чином, визначення динаміки азоту під час обробітку сільськогосподарських угідь проводили 
за такими складовими «кредиту» та «дебету» балансу: 

- дебетову частину балансу формують надходження азоту у ґрунт в результаті: 

• процесів гуміфікації рослинних решток; 

• процесів гуміфікації органічних добрив; 

• азотфіксації бобовими; 

• опадів; 

- «кредит» балансу формує видалення азоту з ґрунту разом з: 

• основними продуктами (урожаєм); 

• пожнивними рослинними залишками; 

• побічними продуктами; 

• корінням рослин. 

 Крім того, в загальній кількості винесеного з рослинами азоту необхідно визначити ту частину, яка 
споживається рослинами за рахунок процесів мінералізації гумусу. Для цього від загального 
вмісту азоту в рослинах віднімають ту кількість азоту, яка надійшла із: 

• рослинних залишків (надземних та підземних); 

• органічних добрив (враховується вплив процесів вимивання); 

• азотних мінеральних добрив (враховується вплив стокових процесів). 

Кількість азоту, яка була спожита рослинами внаслідок процесів мінералізації ґрунтового гумусу 
та призвела до викидів вуглецю в атмосферу, оцінюють як різницю між «кредитом» і «дебетом» 
балансу. Якщо в результаті отримано значення більше нуля (>0), то це свідчить про накопичення 
азоту та гумусу в ґрунті, і, як наслідок, про наявність процесів видалення вуглецю в мінеральних 
ґрунтах. При підготовці кадастру застосована описана схема розрахунку з урахуванням впливу 
кліматичних умов та відмінностей ґрунтів. 

Для виконання оцінок на основі інвентаризації вуглецю в ґрунті зроблено припущення про те, що 
процеси гуміфікації відбуваються через рік після збору врожаю та внесення матеріалів у ґрунт. Так, 
наприклад, обсяги надходження азоту з пожнивними рештками у 1990 році були розраховані на 
основі даних урожаю 1988 року. Припущення дозволяє точніше врахувати особливості динаміки 
потоків азоту та не вносить суттєвої похибки в розрахунки, оскільки прийнятий приріст охоплює 
розрахунковий період (з 1990 року до року випуску кадастру). 



Рівняння регресії для визначення маси пожнивних залишків за виходом основного продукту 

 
Культура 

Вихід основного 
продукту 

Рівняння регресії для визначення маси 

побічних 
продуктів 

надземних  

залишків 

коренів 

Озиме жито 
10-25 
26-40 

х=1.8у+3.8 
х=1.0у+25 

х=0.3у+3.2 
х=0.2у+3.6 

х=0.6у+8.9 
х=0.6у+13.9 

Озима пшениця 
10-25 
26-40 

х=1.7у+3.4 
х=0.8у+25.9 

х=0.4у+2.6 
х=0.1у+8.9 

х=0.9у+5.8 
х=0.7у+10.2 

Яра пшениця 
10-20 
21-30 

х=1.3у+4,2 
х=0.5у+19,8 

х=0.4у+1.8 
х=0.2у+5.4 

х=0.8у+6.5 
х=0.8у+6.0 

Ячмінь 
10-20 
21-35 

х=0.9у+6.5 
х=0.9+7.2 

х=0.4у+1.8 
х=0.09у+7.6 

х=0.8у+6.5 
х=0.4у+13.4 

Овес 
10-20 
21-35 

х=1.5у-1.2 
х=0.7у+16.2 

х=0.3у+3,2 
х=0.15у+6.1 

х=1.0у+2 
х=0.4у+16 

Просо 
5-20 

21-30 
х=1.5у+4.5 

х=2.0у-7.1 

х=0.2у+5 

х=0.3у+3,3 

х=0.8у+7 

х=0.56у+11.2 
Кукурудза на зерно 10-35 х=1.2у+17.5 х=0.23у+3.5 х=0.8у+5.8 

Горох 
5-20 

21-30 
х=1.3у+4,5 
х=1.2у+3 

х=0.14у+3.5 
х=0.20у+1.7 

х=0.66у+7.5 
х=0.37у+12.9 

Гречка 
5-15 

16-30 
х=1.7у+4.7 

х=1.3у+10,3 
х=0.25у+4.3 
х=0.2у+5.2 

х=1.1у+5.3 
х=0.54у+14.1 

Соняшник 8-30 х=1.8у+5.3 х=0.4у+3.1 х=1.0у+6.6 

Картопля 
50-200 

201-350 
х=0.12у+2 
х=0.1у+3.9 

х=0.04у+1 
х=0.03у+4.1 

х=0.08у+4 
х=0.06у+8.6 

Цукровий буряк 
100-200 
201-400 

х=0.14у-1.7 
х=0.1у+10 

х=0.02у+0.8 
х=0.003у+2.3 

х=0.07у+3.5 
х=0.06у+5.4 

Овочі 
50-200 

250-400 
х=0.12у+0.5 
х=0.12у+0.0 

х=0.02у+1.5 
х=0.006у+3.6 

х=0.06у+5 
х=0.04у+6 

Кормові коренеплоди 
50-200 

200-400 
х=0.08у+0.1 
х=0.11у-4.6 

х=0.01у+1 
х=0.003у+2.4 

х=0.05у+5.5 
х=0.05у+5.2 

Льон 3-10 х=5у+15 - х=1.3у+9,4 

Конопля 3-10 х=5у+30 - х=2.2у+9.1 

Силосні культури 

(без кукурудзи) 
100-200 - х=0.04у+4 х=0.09у=7 

Кукурудза на силос 
100-200 
201-350 

- 
- 

х=0.03у+3.6 
х=0.02у+5 

х=0.12у+8.7 
х=0.08у+16.2 

Однорічні трави 
(віка, горох, овес) 

10-40 - х=0.13у+6 х=0.7у+7.5 

Багаторічні трави 
10-30 
30-60 

- 
- 

х=0.2у+6 
х=0.1у+10 

х=0.8у+11 
х=1у+15 

25. Вуглецеві ринки сьогодні, продавці і потенційні покупці кредитів 

Російське вторгнення в Україну сколихнуло фінансові ринки по всьому світу, і європейський ринок 
вуглецевих кредитів не став винятком. Оскільки ціни на нафту різко зросли, ціни на вуглецеві 
кредити різко впали. 

З моменту вторгнення обвалились ціни квот на викиди в ЄС (EUA) - з 95 до 55 євро за тонну за п’ять 
днів, тобто на 35%. 

Початкове різке падіння цін, швидше за все, було спричинене ліквідацією позицій EUA для покриття 
маржинальних вимог через швидке зростання цін на енергоносії. 
Ціноутворення на викиди вуглецю є основою кліматичної політики ЄС, спрямованої на  обмеження 
викидів вуглекислого газу в секторах з високим енергоспоживанням, що є частиною пакету заходів 
«Fit-for-55», в якому поставлена ціль скорочення викидів на 55% до 2030 року. 



Надмірне падіння виглядало дещо перебільшеним, але, здавалося, не було бажання зупинити 
«падаючий ніж». Учасників здивувало, що навіть 200-денне ковзне середнє, яке вважалось високим 
технічним рівнем, не забезпечувало взагалі жодної підтримки. Падіння зупинилось на позначці 55 
євро за тонну. 

З того часу ціна відновилась до близько 89 євро за тонну на європейському ринку обов’язкових 
вуглецевих кредитів. 

 
1-Ціни на вуглець на обов’язковому ринку (ринку відповідності)  

2-Обов’язковий ринок (ринок відповідності): Обов’язкові ринки (ринуи відповідності)  регулюються національним, регіональним або 
місцевим законодавством і примушують джерела викидів дотримуватись цільових показників скорочення викидів ПГ. Оскільки програма 
компенсаційних кредитів генерована і регулюється з метою забезпечення відповідності нормативним вимогам, ціноутворення зазвичай 
функціонує так само, як на інших товарних ринках. Наведені далі дані можуть надходити із затримкою на  24 години. 

3-Європейський ринок вуглецевих кредитів; 
4-Ф’ючерси EUA (безперервні дані: поточний стан…); 5-лютий; 6-березень; 7-квітень; 8-травень; 
9-СТВ-ЄС – це [ринок] європейських контрактів на вуглецеві кредити, які торгуються на біржі. Це ф’ючерсні контракти на продаж і поставку 
EUA (European Union Allowance – офіційна назва регіональних квот на викиди). Одна квота дає власнику право на викид однієї тонни СО 2 
або СО2-екв. парникових газів. 

10-Каліфорнійський ринок вуглецевих кредитів; 
11-CBL - Каліфорнійські вуглецеві кредити … 
12-Відомий під назвою «Каліфорнійська програма обмеження-та-торгівлі», CCA-ф’ючерси-це видані квоти на викиди ПГ каліфорнійської 
програми квот на викиди вуглецю (California Carbon Allowance, CCA). Відповідно до Закону №32 «Закон Каліфорнії 2006 року про способи 

попередження глобального потепління», прийнятого Законодавчими зборами Каліфорнії, один CCA-кредит відповідає одній метричній 
тонні СО2-екв. парникових газів 

Хоча ринок європейських квот (EUA) вже дещо відновився, він може продовжувати зростати, 
оскільки країни розглядають можливість спалювання більшої кількості вугілля, щоб замінити 
дорожчий газ. Спалювання вугілля збільшує викиди CO2, а отже, зростає потреба в кредитах. 



Волатильність вплинула на настрої на вуглецевих ринках у всьому світі, включаючи добровільний 
ринок і регіональні вуглецеві ринки. 

Після вторгнення попит і ціни на вуглець різко зросли. Ще одним позитивним сигналом для 
вуглецевого ринку є зростання вугільної генерації. Високі ціни на газ минулої осені не лише 
заставили вугільні електростанції працювати на повну силу. Політики також розглядають можливість 
відновлення вугільної генерації, щоб зменшити використання російського газу. Враховуючи, що 
електроенергія, вироблена з вугілля, потребує вдвічі більше квот, ніж той самий обсяг, вироблений 
з газу, це збільшить попит на квоти ЄС (EUA). 

Очікується, що цього року ми побачимо різке зростання викидів через відновлення попиту на 
викопне паливо. Буде більше вуглецю, який потрібно буде видалити. Буде прискорений пошук 
рішень, спрямованих на видалення вуглецю. Більше уваги буде приділятись справді 
високоякісним проєктам з видаленню вуглецю, які супроводжуються супутніми вигодами. 

Зросте попит на вуглецеві кредити, і ми побачимо більш реалістичну ціну на вуглець в усьому світі. 

Останні події змусили ветеранів вуглецевого ринку згадати ситуацію 2008-09 років. Коли глобальна 
фінансова криза сколихнула світові ринки, ціна квот на вуглекислий газ (CO2) у флагманській 
європейській системі торгівлі викидами впала з майже 30 євро за тонну CO2 у червні 2008 року до 
ледве 9 євро за тонну до лютого 2009 року, і упродовж наступного десятиліття вимірюватись 
однозначними цифрами. 

 
1-Ціни на вуглець на добровільному ринку; 

2-Добровільний вуглецевий ринок: Добровільні вуглецеві ринки дозволяють емітентам викидів вуглецю компенсувати викиди, яким 
вони не можуть запобігти, купуючи вуглецеві кредити, генеровані ініціативами, спрямованими на поглинання з навколишнього 
середовища або скорочення викидів ПГ. Компанії можуть стати учасниками добровільного ринку за власним бажанн ям або в рамках 
галузевої програми. As much as aviation компенсація викидів галузі Наведені далі дані можуть надходити із затримкою на 24 години. 

3-Компенсація викидів вуглецю в авіаційному секторі; 
4-CBL-Ф’ючерси на компенсацію глобальних викидів …; 5-лютий; 6-березень; 7-квітень; 8-травень; 

9-Природоорієнтована вуглецева компенсація; 
10- CBL – Природоорієнтовані компенсації глобальних викидів; 

Вторгнення Росії в Україну змусило Європу переглянути свою енергетичну залежність, головним 
чином від постачання природного газу, а альтернативи, ймовірно, означають перевезення більшої 



кількості скрапленого природного газу морським транспортом і збільшення вугільної генерації, що 
призведе до більшої інтенсивності викидів. Хоча очікується, що у довгостроковій перспективі Європа 
прискорить перехід до більш чистої енергії, у короткостроковій перспективі може спалюватись 
більше вугілля. 

Прикладом взаємопов’язаності цін на викиди вуглецю в усьому світі є Механізм вуглецевого 
коригування імпорту в ЄС, який включає ціну вуглецю у ціни на імпортні товари і матеріали, і матиме 
істотний вплив на міжнародну торгівлю. 

Зростаючий зв’язок між вуглецевими ринками в усьому світі, включаючи ринки Китаю, Індії, США та 
інших країн, означає, що дедалі актуальнішими ставатимуть глобальні вуглецеві біржі, які 
подаватимуть важливі цінові сигнали людям, бажаючим скоротити викиди ПГ. 

25.1 Система оподаткування викидів вуглецю в Україні 

ВУГЛЕЦЕВИЙ ПОДАТОК був запроваджений в Україні у 2011 році з метою скорочення викидів 
парникових газів. З 2011 року ставку податку було підвищено з 0,2 грн до 10 грн (0,36 дол. США) за 
тонну CO2. БАЗА ПОДАТКУВАННЯ охоплює викид CO2 зі стаціонарних джерел обсягом понад 500 тонн 
на рік. 

Ціна вуглецю в Україні є однією з найнижчих серед країн, які запровадили вуглецевий податок. 
Дослідження показали, що податок практично не вплинув на підвищення енергоефективності та 
скорочення викидів вуглецю, і тому не підтримує виконання Україною міжнародних кліматичних 
зобов’язань. 

Поточні зусилля України із запровадження ряду заходів, спрямованих на досягнення цілей 
скорочення викидів ПГ, вимагають перегляду стратегії України щодо вуглецевого ціноутворення. 
Погано розроблений податок на вуглець може негативно впливати на зайнятість, конкуренцію та 
економічне зростання. 

Тому ОЕСР радить дотримуватися наступних принципів: 

- Ціна на викиди вуглецю повинна вводитись поступово у передбачуваний спосіб, для підтримки 
довгострокових інвестиційних рішень. 

- Вуглецева політика має бути прозорою та справедливою. Вона повинна доповнюватись 
заходами, спрямованими на згладжування впливу вуглецевої політики на доходи, а також 
додатковими заходами для підтримки глибшого скорочення викидів з часом. Відповідно до цих 
рекомендацій пропонується поступове, починаючи з 2022 року, запровадження податку зі 
ставкою 4,3 євро/т CO2. 

Різні проєкти вже оцінювали потенційні стратегії вуглецевого ціноутворення для України. 

Проєкт «Готовність до торгівлі викидами в регіоні ЄБРР- 1» (PETER I) оцінює, як можна покращити 
поточний податок на вуглець, у той час як проєкт PETER II готує дорожню карту для переходу до СТВ. 
Для вдосконалення вуглецевого податку виконавці проєкту пропонують схему з двома податковими 
групами, однак нехтують мобільними джерелами і покладаються на поточне оподаткування 
фактичних викидів (downstream2 tax) (EBRD, 2014). 

Проєкт «Партнерство заради ринкової готовності (PMR)» порівнює різні сценарії: вуглецевий 
податок, СТВ та комбінацію податку і СТВ. Встановлено, що розширений податок на викиди вуглецю, 
який охоплює всі сектори, має більший негативний вплив на виробництво та 
конкурентоспроможність, аніж СТВ при подібному скороченні викидів. Однак виконавці проєкту 
нехтують інституційними недоліками СТВ. Хоча вуглецевий податок призводить до більших витрат 
для компаній, він може забезпечити легший доступ до капіталу для підвищення ефективності та 
впровадження технологій з меншими викидами. 



Крім того, як і в дослідженні ЄБРР (2014 року), проєкт «Партнерство заради ринкової готовності» 

нехтує транспортним сектором, на який припадає 10% викидів в Україні. В останньому дослідженні 
(Kantor & E3M, 2021) оцінюють вуглецеве ціноутворення Договірних сторін Енергетичного 
Співтовариства, включаючи Україну. Дослідження пропонує впровадити систему «обмеження-та-
торгівлі» в секторі тепло- і електроенергетики, тоді як для транспортного і будівельного секторів 
можна було б розглянути запровадження вуглецевого податку. Автори оцінюють різні варіанти 
політики для системи обмеження-та-торгівлі і доходять висновку, що найкращим варіантом є 
сценарій, який містить перехідний період до вуглецевого ціноутворення та інтегрованих з ЄС ринків 
електроенергії та газу. 

Для виконання зобов’язань за Угодою про асоціацію Україна-ЄС, Україні необхідно розробити плани 
створення СТВ (ICAP, 2020). 

Як перший крок до СТВ, у грудні 2019 року був прийнятий закон про моніторинг, звітність та 
верифікацію (МЗВ) парникових газів (ПГ), який мав набути чинності у 2021 році. 

Однак створення СТВ пов’язане з великим адміністративним навантаженням, оскільки необхідно 
створити надійні інститути і протистояти спробам маніпулювання ринком. Оскільки структура 
системи має бути добре продуманим, реалізація може потребувати певного часу. Тим не менш, 
Україна повинна діяти швидше, тому цей розділ зосереджується на тому, що легше реалізувати – на 
податку на викиди вуглецю. Однак, для виконання міжнародних зобов’язань, у довгостроковій 
перспективі вуглецевий податок необхідно доповнити СТВ . 

Запровадження високої ціни на вуглець в Україні може призвести до витоку вуглецю, тобто, 
запровадження вуглецевого податку в Україні може призвести до збільшення викидів в інших 
юрисдикціях. Теоретично це може статися, якщо споживачі звернуться до виробників з країн, де 
такий податок не стягується, оскільки вони матимуть менші витрати, особливо при виробництві такої 
вуглецьмісткої продукції, як сталь, електроенергія або цемент. 

Щоб уникнути переходу від товарів місцевого виробництва до імпорту, можна запровадити 
вуглецеве коригування на кордоні. Стандартне прикордонне вуглецеве коригування відповідає 
оцінці того, наскільки дорожчими були б товари, якби той самий вуглецевий податок застосовувався 
в країні їх виробництва. Вуглецевий податок застосовується до імпорту на основі оцінки обсягу 
парникових газів, який викидається під час виробництва цих продуктів. Однак це пов’язано зі 
складними обчисленнями, великим адміністративним тягарем і правовими ризиками. Більше того, 
немає жодного емпіричного дослідження, яке б показало, що витік вуглецю дійсно має місце, і 
відповіло на запитання про те, чи вуглецевий податок не може давати позитивний ефект у 
довгостроковій перспективі шляхом підвищення конкурентоспроможності. Два найважливіші 
торговельні партнери України, Європа та Китай, уже передбачають (принаймні частково) 
встановлення ціни на вуглець у формі систем торгівлі викидами. Таким чином, користь від 
запровадження вуглецевого коригування імпорту податку може бути незначною. 

Українська СТВ у 2025 році? 

19 січня 2021 року міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський 
заявив, що Україна планує запровадити СТВ у 2025 році. Хоча раніше Україна зобов’язалася створити 
СТВ і зробила суттєві кроки, це було перше повідомлення про потенційну дату запуску. 

Було зроблено заяву про те, що Україна переглядає цілі скорочення викидів до 2030 року та часові 
рамки досягнення вуглецевої нейтральності в процесі розробки другого Національно визначеного 
внеску (НВВ). Одночасно країна переглядала свій підхід до вуглецевого податку і цільового 
використання зібраних коштів. 

Україна вже заявила про намір запустити СТВ в рамках своїх зобов’язань за «Угодою про асоціацію 
Україна-ЄС», яка набула чинності у 2017 році. Наразі країна зробила кроки для створення системи 



МЗВ, яка була введена в дію у 2020 році. Від початку 2021 року діє вимога щорічно подавати звітність 
про спалювання палива в установках потужністю понад 20 МВт, у нафтопереробній галузі, 
виробництві коксу, металевих руд, чавуну, сталі, феросплавів, якщо загальна номінальна теплова 
потужність установок спалювання перевищує 20 МВт (включаючи феросплави), в установках для 
виробництва цементного клінкеру, вапна або випалу доломіту чи магнезиту (з виробничою 
потужністю понад 50 т на добу), виробництва азотної кислоти та аміаку. 

На основі даних системи МЗВ щонайменше за три роки Україна планує розробити окреме 
законодавство для запровадження СТВ. 

25.2 Чи зменшили викиди парникових газів проєкти спільного впровадження в Україні? 

Проєкти Спільного впровадження (СВ) разом з Механізмом чистого розвитку (МЧР) – це два 
механізми компенсації, передбачені Кіотським протоколом. проєкти СВ дає змогу країнам, які мають 
зобов’язання щодо скорочення викидів згідно з Кіотським протоколом, передавати іншим країнам 
одиниці скорочення викидів (Emission Reduction Units, ERU), генеровані проєктами зі скорочення 
викидів парникових газів (ПГ). 

В принципі, компенсації – це гра з нульовою сумою для атмосфери. Покупці компенсацій можуть 
збільшити свої викиди на відповідну величину понад цільовий рівень, тоді як викиди зменшуються 
на цю величину в країні реалізації проєкту, зберігаючи глобальні викиди незмінними. 

Якщо компенсації походять від недодаткових або надмірно кредитованих проєктів, їх 
використання призводить до збільшення глобальних викидів порівняно зі сценарієм без 
використання компенсацій. Теоретично проєкти СВ повинні уникати такого результату. 

Згідно з Кіотським протоколом, кожна країна з цільовим показником викидів отримує дозволи - так 
звані одиниці встановленої кількості (Assigned Amount Units, AAUs), еквівалентні загальному 
бюджету викидів країни на період дії зобов’язань. За кожну випущену одиницю скорочення викидів 
(ОСВ) країна реалізації проєкту повинна анулювати одну одиницю встановленої кількості (ОВК). 
Таким чином, якщо проєкт СВ надмірно кредитований або недодатковий, то країна, в якій 
реалізується проєкт, повинна буде компенсувати різницю та вжити додаткових заходів щодо 
пом’якшення наслідків зміни клімату. Однак у перший період дії зобов’язань кілька країн мали 
цільові показники викидів, які значно перевищували їхні викиди в процесі звичайної діяльності 
(BAU), що призвело до великих надлишків ОВК. В таких випадках країни, в яких реалізуються 
проєкти, можуть використовувати надлишки ОВК, щоб покрити свої одиниці скорочення викидів 
(ОСВ) і їм не доведеться вживати додаткових заходів для пом’якшення наслідків зміни клімату. 
Таким чином, недодаткові і надмірно кредитовані СВ-проєкти в таких країнах призведуть до 
збільшення глобальних викидів. 

Дослідження, проведене СТОКГОЛЬМСЬКИМ ІНСТИТУТОМ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА вказує 
на те, що приблизно три чверті одиниць скорочення викидів навряд чи відображатимуть 
додаткові скорочення викидів, а близько 95% загального обсягу ОСВ походять з країн зі значним 
надлишком ОВК. Це свідчить про те, що використання проєктів СВ уможливило глобальні викиди 
парникових газів, які приблизно на 600 млн тонн CO2e перевищують рівень викидів, який міг би бути 
в іншому випадку. 

Особливо серйозними є наслідки для Європейської системи торгівлі викидами (СТВ-ЄС). 

Експерти оцінювали вірогідність заяв про додатковість проєктів СВ шляхом поглибленого аналізу 
доступної інформації для репрезентативної вибірки в розмірі 60 проєктів, складеної з урахуванням 
країн реалізації проєктів і типів та масштабів проєктів. Незважаючи на чіткі обмеження, підхід 
ґрунтується на ретельному аналізі, який послідовно застосовується до всіх проєктів, оцінюючи 
вірогідність графіка реалізації проєкту та його реєстрації в рамках СВ, а також інформації про основні 



тести, використані для визначення додатковості (інвестиційний аналіз, аналіз перешкод, аналіз 
звичайної практики, посилання на порівняльний проєкт). 

Для класифікації кожного проєкту використані три широкі категорії: 

- «вірогідно» означає, що на основі наявної інформації заяви про додатковість виглядають 
правдоподібними. 

- «сумнівно» означає, що наявна інформація викликає запитання чи сумніви щодо 
додатковості проєкту. 

- «неправдоподібно» означає, що наявна інформація свідчить про те, що проєкти навряд чи 
будуть додатковими 

РЕЗУЛЬТАТ: на основі наявної інформації заяви про додатковість 43% проєктів і 73% ОСВ виявились 
невірогідними. 

З шести найбільших типів проєктів, оцінених більш детально, лише один – зменшення викидів N2O 
від виробництва азотної кислоти – мав високу загальну екологічну цілісність. 

Для багатьох проєктів СВ додатковість виглядає малоймовірною, або використовуються 
нереалістичні припущення, які значно переоцінюють фактичне скорочення викидів. 

80% всіх ОСВ походять з проєктів, які мають сумнівну або низьку екологічну цілісність: більшість в 
Україні (а також в Росії). 

Крім того, детальніше розглядали екологічну цілісність шести типів проєктів з найвищим випуском 
ОСВ. Такі проєкти складають 53% зареєстрованих проєктів у перший період дії зобов’язань і 84% 
виданих ОСВ. 

В таблиці наведений огляд результатів. 

Типи проєктів 
Зареєстровані 

проєкти 
Частка 
ОСВ 

Основні країни 
Загальна екологічна 
цілісність 

Самозаймання вугільних відвалів  78 26% всі в Україні  Низька 

Цей тип проєкту дозволяє запобігти викидам парникових газів від неконтрольованих пожеж на відвалах вугільних 

відходів. Більшість проєктів СВ стосуються видобутку вугілля з відвалів, залишаючи оголену породу, яка не займається; 
інші стосуються гасіння пожеж. 

• Додатковість не вірогідна: часовий графік реалізації проєкту показує, що майже всі проєкти зареєстровані у 2012 році, 
але були реалізовані принаймні чотирма роками раніше. Додатковість зазвичай демонструється довгими ланцюжками 

посилань на подібний проєкт. 

• Ймовірне значне надмірне кредитування: базові рівні викидів завищені через нереалістичні припущення. Усі проєкти 
СВ, які стосуються видобутку вугілля з відвалів, стверджують, що вони разом видобули близько 30% усього вугілля в 

Україні. Це дуже нереалістичний сценарій. 

Енергоефективність у промисловості; 

виробництво та розподіл 
електроенергії 

164 23% 
Переважно в 

Україні та 
Росії 

Сумнівна 

Проєкти такого типу включають різноманітні заходи з підвищення енергоефективності в різних секторах (великі промислові 
об’єкти, електростанції та теплові станції). 

• Додатковість сумнівна: проєкти такого типу у багатьох випадках є фінансово привабливими без проєктів СВ, а СВ може лише 
прискорити впровадження. Твердження щодо додатковості не здаються правдоподібними для більшості проєктів, сумнівними 
для деяких і вірогідними для кількох. 

• Надмірність кредитування не оцінювали: через широкий спектр технологій і секторів, охоплених проєктами такого 

типу, ми не змогли оцінити загальну обґрунтованість заяв про скорочення викидів. 

Утилізація попутного нафтового 

газу (ПНГ) 
22 14% Всі в Росії Низька 



У проєктах такого типу використовується попутний нафтовий газ, який інакше спалювався б у факелах нафтових родовищ. 

• Додатковість не вірогідна: Графік реалізації проєкту показує, що більшість проєктів, які складають майже 80% ОСВ, були 
реалізовані за 6–9 років до їх аудиту та зареєстровані навіть пізніше. 

• Ймовірність надмірного кредитування: заявлені скорочення не відповідають даним інвентаризації ПГ у Росії, що 
свідчить про надмірне кредитування або неточності в інвентаризації: проєкти СВ імпліцитно стверджують, що за їх 

відсутності російські викиди від спалювання ПНГ у факелах при видобутку нафти набагато перевищили б будь-які 

історичні величини, починаючи з 1990 року. 

Транспортування/розподіл 
природного газу  

32 10% Переважно в 
Україні 

Низька 

Проєкти такого типу передбачають зменшення витоків метану під час транспортування та розподілу природного газу 

або розширення мереж природного газу з метою заміни вугілля чи нафти. 

• Додатковість невірогідна: Датами початку 30 проєктів, реалізувати які планувалось в Україні, були 2003-2006 роки, 
тоді як більшість проєктів були схвалені лише у 2012 році. 

• Ймовірність дещо надмірного кредитування: проєкти розширення мережі припускають, що відбудеться заміна лише 

викопного палива (вугілля та мазуту). Але в сільській місцевості газ замінить також біомасу. Відмова від використання 
біомаси може призвести до збільшення базового рівня викидів. Для проєктів, пов’язаних із витоками метану, 
припущення про рівень витоків за відсутності СВ перевищують історичні показники викидів, зазначені в російському 
кадастрі ПГ. Це говорить про те, що викиди в Україні від цієї діяльності зросли б за відсутності проєктів СВ , або що 
скорочення викидів, заявлені проєктами, переоцінені. 

Скорочення викидів HFC-23 і SF6 4 7% Переважно 
Росія 

сумнівна 

Ці проєкти стосуються спалювання потоків відпрацьованих газів HFC-23 і SF6 на промислових підприємствах. 

• Додатковість вірогідна: за відсутності нормативних актів чи іншої політики проєкти такого типу можна вважати 
додатковими, тому що оператори установок не заощаджують кошти та не отримують доходів від впровадження технології 
скорочення викидів. 

• Ймовірність значного надмірного кредитування: у двох із чотирьох проєктів спочатку застосовували консервативний 

підхід до розрахунку скорочень викидів. У 2011 році було скасовано запобіжні заходи, щоб усунути можливість 
неправильних стимулів, що призвело до надмірного кредитування. В одному з проєктів базовий рівень викидів значно 

перевищував загальні рівні  

Скорочення викидів N2O від 
виробництва азотної кислоти 

43 5% ЄС висока 

Ці проєкти спрямовані на зменшення утворення N2O, який є небажаним побічним продуктом виробництва азотної 
кислоти. 

• Додатковість вірогідна: за відсутності нормативних актів чи інших політик, таких як СТВ-ЄС, проєкти такого типу можна 
вважати додатковими, оскільки оператори установок не заощаджують кошти та не отримують доходи від впровадження 
технології зменшення викидів. 

• Надмірне кредитування малоймовірне: амбітні контрольні показники викидів на основі європейських норм (1,4–2,5 кг 
N2O/т азотної кислоти) використовувалися в Західній Європі, за винятком Швеції. у Східній Європі та Швеції 
використовувались вищі значення (4,3–13,5 кг N2O/т азотної кислоти)  

Уроки щодо розробки механізмів кредитування 

Ключовий висновок полягає в тому, що механізми кредитування слід розробляти дуже ретельно, 
щоб забезпечити екологічну цілісність: 

- Механізми кредитування повинні передбачити процедури проєктного циклу, які 
забезпечують повну прозорість і оприлюднення всієї документації. Серйозне занепокоєння 
викликає відсутність прозорості в деяких країнах реалізації проєктів СВ (JI host countries), де 
ключова проєктно-технічна документація, звіти про моніторинг, а також верифікаційні 
висновки, недоступні або неповні для низки проєктів. Щоб уникнути цієї проблеми, механізми 
кредитування потребують правил і заходів для забезпечення своєчасної та повної звітності. 
Однак слід зазначити, що прозорості самої по собі не досить, хоча вона й має вирішальне 
значення для забезпечення екологічної цілісності. Україна, забезпечила високий ступінь 
прозорості, але, незважаючи на це, видала переважно ОСВ дуже сумнівної екологічної 

цілісності. 

- Допускається використання лише міжнародно прийнятих методологій: в багатьох проєктах 
застосовувались власні, специфічні для СВ підходи до демонстрації додатковості та розрахунку 



скорочень викидів. У низці випадків застосовувались невідповідні підходи, робились 
нереалістичні припущення або використовувались сумнівні значення ключових параметрів, що 
часто призводило до надмірного кредитування та значного завищення оцінок скорочення 
викидів, порівняно, наприклад, із застосуванням методології Механізму чистого розвитку 
(МЧР). Тому ми рекомендуємо використовувати лише міжнародно прийняті методології, 
ретельно проаналізовані експертами і розроблені для конкретних і визначених типів проєктів. 
Будь-які відхилення від таких методологій до або після реєстрації проєкту повинні оцінювались 

силами відповідного регуляторного нагляду. 

- Аудитори повинні нести повну відповідальність за свої дії перед регулятором механізму: ми 
рекомендуємо, щоб механізми кредитування запровадили системи акредитації, які постійно 
контролювали б роботу аудиторів і застосовували санкції у разі невиконання ними обов'язків, 
включаючи призупинення або відкликання акредитації. Об’єднання систем акредитації СВ та 
МЧР може значно покращити нагляд за діяльністю акредитованих незалежних органів. 

- Ретроактивне кредитування не допускається: ретроактивне кредитування скорочення викидів 
серйозно підірвало цілісність СВ. Ми рекомендуємо, щоб поточні та майбутні механізми 
кредитування уникали будь-якого ретроактивного кредитування та передбачали процедури, які 
гарантують, що проєкти мають бути схвалені або попередньо схвалені (наприклад, за 
допомогою листа-підтримки) перед прийняттям рішення про продовження їх реалізації. 

- Інвестори повинні мати достатню визначеність: у кількох країнах реалізації проєктів СВ 
розробники проєктів зіткнулись із значною невизначеністю щодо того, чи їхні проєкти будуть 
остаточно схвалені та чи будуть видані ОСВ. Таке невизначене становище могло сприяти 
проєктам, які не залежали від доходів від ОСВ, що також негативно впливало на загальну 
екологічну цілісність портфеля проєктів. Ми рекомендуємо створити стабільне та 
передбачуване регуляторне середовище для механізмів кредитування. 

26. Характеристика учасників ринку для підтримки пілотних продажів вуглецевих 
кредитів, створених вуглецевим землеробством 

Досі немає визначеності щодо запуску українського вуглецевого ринку, оскільки країна розглядає 
кілька варіантів встановлення адекватної ціни на викиди, уникаючи політичного протистояння та 
заходів ЄС з вуглецевого коригування імпорту. 



 
Скорочення викидів вуглецю; 2-Ключові області сталого сільського господарства; 3-Вода і енергія; 4-Управління посівами; 5- управління 
використанням ґрунту; 6- управління використанням земельних ресурсів; 

7-Основні підходи для досягнення сталості у ключових областях; 8-Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство; 9-Міське 
фермерство; 10-комплексний захист рослин і управління поживними речовинами; 11-Управління зрошенням; 12-Технології прецизійного 
сільського господарства 

Водночас Міністерство аграрної політики та продовольства України зараз розробляє концепцію 
низьковуглецевого землеробства і сільського господарства, яка передбачатиме державні 
методології, щоб полегшити розрахунок викидів двоокису вуглецю в агропродовольчих компаніях, 
впровадження низьковуглецевих технологій, щоб активувати діяльність із адаптації та пом’якшення 
наслідків зміни клімату, та для стимулювання ринків вуглецевих кредитів. 

Заплановані заходи сприятимуть сталому розвитку сільського господарства, а також дозволять 
фермерам отримати нові джерела доходу від продажу вуглецевих кредитів. 

В інтересах цієї частини дослідження ми розглянемо транснаціональні корпорації, такі як NESTLE, 
Bayer, Corteva, Syngenta, Coca Cola, Pepsico, Metro, Astarta, MHP та інші, як потенційних партнерів 
уздовж ланцюжка постачання, які сприятимуть як розробці ефективних методик розрахунку 
вуглецевого сліду, так і встановленню механізмів винагороди для фермерів і розробників. 

Основні чинники впровадження сталих методів ведення сільського господарства 

Чинники 1–2 роки 3–4 роки 5–6 років 

Зміна клімату через викиди парникових газів 
зумовлює необхідність переходу до сталих 
методів ведення сільського господарства 

значний значний значний 

Надмірна експлуатація землі та інших 
природних, зокрема водних ресурсів, вимагає 
впровадження сталих методів рослинництва. 

середній значний значний 

Втрата біорізноманіття та зростання кількості 
стійких до пестицидів видів є чинником переходу 
до сталого сільського господарства. 

середній значний значний 



Споживчі тенденції та цілі сталого розвитку, 
визначені зацікавленими сторонами в усьому 
ланцюжку створення вартості харчових 
продуктів і напоїв стимулюватимуть 
впровадження сталих методів ведення 
сільського господарства. 

середній середній 
/значний 

значний 

Чинник 1: Зміна клімату через викиди парникових газів зумовлює необхідність переходу до сталих 
методів ведення сільського господарства 

Приблизно 34% від загального обсягу викидів парникових газів припадає на виробництво товарів 
масового споживання, сільське господарство та харчову промисловість. Майже 50% викидів 
парникових газів у харчовій промисловості є результатом сільськогосподарського виробництва та 
пов’язаного з ним землекористування. Вуглецева нейтральність відповідає цілі 13 ЦСР, а зміна 
клімату є одним із головних чинників впровадження сталих методів ведення сільського 
господарства. 

Чинник 2: Надмірна експлуатація земельних та інших природних ресурсів, таких як вода, заклик до 
впровадження сталих методів рослинництва 

Сільськогосподарське виробництво використовує 70% забору прісної води, що призводить до її 
дефіциту. Швидкість забору залежить від регіону. Наприклад, кілька країн Південної Азії, Африки та 
Латинської Америки використовують понад 90% забору води для сільського господарства, 
створюючи тим самим нестачу води. Крім того, сільське господарство є одним із ключових джерел 
забруднення річок і струмків. За оцінками ОЕСР екологічні та соціальні втрати від спричиненого 
сільським господарством забруднення води складають понад млрд дол. США на рік. 

Крім того, за даними ФАО, вже деградували понад 33% ґрунтів, а більше ніж 90% можуть 
деградувати до 2050 року. Інтенсивне ведення сільського господарства, вирубка лісів, надмірний 
випас худоби та неправильне землекористування можуть прискорити ерозію ґрунту в 100-1000 
разів. Ерозія ґрунту може призвести до 50% втрати врожайності та матиме далекосяжні наслідки за 
межами сільського господарства. 

Щоб забезпечити відповідальне споживання та виробництво (ЦСР 12), необхідно прийняти сталі 
методи рослинництва. Наприклад, сталі рішення можуть запропонувати технології крапельного 
зрошення, які зберігають воду, одночасно збільшуючи врожайність, у поєднанні з цифровими 
технологіями. 

Чинник 3: Втрата біорізноманіття та зростання кількості стійких до пестицидів видів є чинником 
переходу до сталого сільського господарства 

Основними чинниками втрати біорізноманіття є втрата та фрагментація природних середовищ 
існування через розчищення земель з метою розширення посівних площ, інтенсивні методи ведення 
сільського господарства та будівництва діяльності. 

Розчищення земель призвело до різкого скорочення популяції запилювачів та інших безхребетних і 
мікроорганізмів, які сприяють родючості ґрунту, запиленню, очищенню води, повітря та боротьбі зі 
шкідниками та хворобами. Втрата біорізноманіття є загрозою для продовольчої безпеки, яка 
визнана ЦСР 15. 

Крім того, надмірна залежність від хімічних пестицидів та інсектицидів призвела до збільшення 
кількості стійких до пестицидів видів, які спричинили кілька спалахів і вплинули на врожайність 
протягом років. Надмірне використання пестицидів завдає шкоди біорізноманіттю та довкіллю, і 
підкреслює необхідність переходу до сталих методів господарювання. 



Чинник 4: Споживчі тенденції та цілі сталого розвитку, визначені зацікавленими сторонами в усьому 
ланцюжку створення вартості харчових продуктів і напоїв стимулюватимуть впровадження сталих 
методів ведення сільського господарства 

Протягом останнього десятиліття значно зріс попит на органічні фрукти, овочі та харчові продукти. 
Попит на органічні фрукти та овочі створює більше можливостей порівняно з органічними 
молочними або м’ясними продуктами. 

Окрім попиту на органічні харчові продукти, увагу споживачів привертають продукти з екологічно 
чистих інгредієнтів. Обізнаність споживачів щодо інформації на етикетках продуктів неухильно 
зростає, що спонукає зацікавлені сторони уздовж ланцюжка створення вартості більше 
зосереджуватись на джерелах сировини та екологічних методах ведення сільського господарства. 

Зацікавлені сторони визначили свої цілі і завдання сталого розвитку для зменшення вуглецевого 
сліду уздовж всього ланцюжка створення вартості, сприятиме впровадженню сталих методів 
ведення сільського господарства. 

Ця тенденція узгоджується з ЦСР 13, яка також підкреслює проблеми, пов’язані зі збільшенням 
обсягів одноразового пластику та харчових відходів. Щоб забезпечити сталість у всьому ланцюжку 
створення вартості, зацікавлені сторони повинні впровадити зміни до своїх технологіях виробництва 
та переробки. 

Примітка: це основний сприятливий чинник у пілотному прикладі Arnika Organic Group 

Основні обмеження, які стримують впровадження сталих методів ведення сільського 
господарства 

Обмеження 1–2 роки 3–4 роки 5–6 років 

Небажання відходити від звичайних методів, 
особливо дрібних фермерів, залишається 
ключовою проблемою. 

значне значне / 
середнє  

середнє 

Недостатня обізнаність і обмежене охоплення 
цифровими технологіями впливають на потенціал 
впровадження сталих методів ведення сільського 
господарства. 

значне значне / 
середнє 

середнє 

Урядові ініціативи все ще не призвели до змін у 
низці країн, що розвиваються, обмежуючи перехід 
[до сталих методів господарювання]. 

значне середнє середнє 

Обмеження 1: Небажання відходити від звичайних методів, особливо дрібних фермерів 

Фермери, особливо дрібні фермери, неохоче відходять від звичайних методів ведення сільського 
господарства. В першу чергу це пов’язано з початковим зниженням врожайності і прибутковості. 

Фермери перебувають під постійним тиском необхідності скорочення витрат, який посилився через 
триваючу кризу COVID-19. Перехід до сталих методів землеробства, як-от технології нульового 
обробітку ґрунту (no-till), скорочення внесення хімікатів або внесення більш природних альтернатив, 
наприклад, біовугілля, вплинуло на врожайність у короткостроковій перспективі. Це безпосередньо 
впливає на впровадження таких методів. 

Хоча очікується, що урядові та неурядові ініціативи та субсидії сприятимуть впровадженню сталих 
методів господарювання, охоплення такої політики залишатиметься обмеженим, особливо в 
країнах, де набагато вищий відсоток дрібних фермерів. 



Обмеження 2: Недостатня обізнаність і обмежене охоплення цифровими технологіями впливають 
на потенціал впровадження сталих методів ведення сільського господарства 

Недостатня обізнаність щодо переваг різних сталих методів ведення сільського господарства, 
особливо серед дрібних фермерів у країнах, що розвиваються, залишається ключовим обмеженням. 
Відсутність знань і капіталу, необхідних для інвестування у різні технології, заважає фермерам 
здійснити такий перехід. 

Відсутність інфраструктури обмежує проникнення цифрових технологій у сільську місцевість, що 
ускладнює впровадження технологій точного сільського господарства. 

Вартість впровадження цифрових технологій є ще одним викликом, особливо для малих фермерів. 
Незважаючи на те, що вартість зменшується при збільшенні масштабу, для прискорення 
впровадження цифрових технологій потрібне набагато ширше втручання урядів. 

Крім того, інноваційні бізнес-моделі та моделі обслуговування, що входять в ІТ-інфраструктуру, 
можуть збільшити доступ і вирішити проблеми цінової прийнятності. 

Обмеження 3: Урядові ініціативи ще не популярні у низці країн, що розвиваються, стримуючи 
перехід [до сталих методів господарювання]. 

Незважаючи на те, що уряди країн, що розвиваються, прагнуть підвищити обізнаність та створити 
стимули для фермерів, ще не видно значного впливу таких заходів на впровадження сталих методів 
ведення господарства. 

Крім того, уряди повинні створювати можливості застосування різних сталих методів. Наприклад, в 
Індії більшість політик стосується методів органічного землеробства та методів точного зрошення, 
зокрема мікрозрошення. Таким чином, значно відстає впровадження інших сталих методів ведення 
сільського господарства. 

Подібну тенденцію можна спостерігати в інших сільськогосподарських країнах, наприклад, у 
Бразилії, де значна увага приділяється методам нульового обробітку ґрунту (no-till). Однак це не 
стосується практики органічного землеробства в країні. 

Огляд — Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство в Україні 

Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство – це концепція, спрямована на відновлення 
ґрунту. 

В останні кілька років великі корпорації оголосили ініціативи, спрямовані на впровадження методів 
відновлюваного (регенеративного) сільського господарства. 

Галузь визначила 6 основних принципів відновлювального (регенеративного) сільського 
господарства та їх потенційний вплив на зміну клімату (зменшення викидів ПГ або збільшення 
секвестрації вуглецю у ґрунті), природні ресурси (підтримка здоров’я ґрунту та запобігання втратам 
води), біорізноманіття та використання хімічних речовин (зменшення потреби в пестицидах і 
добривах). 



 
Регенеративне сільське господарство: Основні принципи, Global 2020 
1-Звести до мінімуму руйнування структури ґрунту (наприклад, застосовуючи систему нульового обробітку); 2-Звести до мінімуму 

застосування хімікатів; 3- Максимально підвищити біорізноманіття; 4-Підтримувати рослиний покрив ґрунту (наприклад, за рахунок 
використання цілорічних покривних культур); 5- Зберігати живі корені багаторічних культур; 6-Інтегрувати тваринництво; 7-
Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство: Основні принципи, Global, 2020 

Стале сільське господарство: Якісний аналіз впливу на навколишнє середовище основних методів відновлювального 
(регенеративного) сільського господарства 

Основні методи 
регенеративного 
сільського 
господарства 

Визначення 
Вплив на: 

Характерні ознаки 

Біорізноманіття 
Викиди 

ПГ Здоров’я 
ґрунту 

Втрати 
води 

Використання 
хімікатів 

Ґрунтозахисне 
землеробство 
/Нульовий 
обробіток 
ґрунту  

Вирощування 
культур або 
пасовище без 
[механічного] 
обробітку або 
з мінімальним 
обробітком 
ґрунту. 

    
Немає даних 

Значний вплив 
методів 
нульового 
обробітку на 
підтримання 
здоров’я ґрунту 
і краще 
утримання 
води, а також, 
певною мірою, 
збереження 
біорізноманіття 
ґрунтів. Однак 
роль у 
секвестрації 
вуглецю та 
зменшенні 
викидів ПГ 
залишається 
обмеженою. 



Вирощування 
покривних 
культур 

Цей процес 
забезпечує 
захист ґрунту 
від рослин, які 
не товарними 
культурами. 

 

Немає 
даних 

   

Основною 
властивістю 
покривних культур 
є запобігання 
ерозії ґрунту і 
підвищенню його 
родючості. 
Покривні культури 
також відіграють 
роль в управління 
водними 
ресурсами, 
запобігаючи 
стокам і сприяють 
боротьбі з 
бур’янами та 
шкідниками. 

Сівозміна 
Практика 
послідовного 
посіву різних 
культур на 
одній 
земельній 
ділянці. 

   

Немає 
даних 

 

Покращує стан 
здоров'я ґрунту та 
вміст поживних 
речовин, 
підвищує 
біорізноманіття, 
бореться зі 
шкідниками та 
бур’янами. 

Органічне 
вирощування 
однорічних 
культур 

Пропагує 
використання 
нехімічних 
добрив, 
пестицидів і 
обмежене 
використання 
ГМО, 
гормонів та 
хімічних 
речовин. 

 
Немає 
даних 

 
Немає 
даних 

 
Органічне 
землеробство 
не відіграє 
істотної ролі у 
скороченні 
викидів ПГ. 
Концепція 
зосереджена на 
зменшенні 
використання 
хімічних 
речовин для 
покращення 
якості ґрунту. 

    

Значний вплив Помірний 
вплив 

Низький 
вплив 

 

Стале сільське господарство: Основні зацікавлені сторони, відновлювальне (регенеративне) 
сільське господарство 

Фермери знаходяться на передньому краї впровадження методів регенеративного сільського 
господарства в Україні. 

Низка зацікавлених сторін прагнуть співпрацювати з фермерами на різних рівнях уздовж всього 
ланцюжку створення вартості, щоб прискорити їх впровадження. 



 
1-Уряд/Регулювання; 2-Науково-дослідні інститути/Академія; 3-Виробники сільськогосподарських хімікатів (пестициди/добрива); 4-
Виробники товарів масового споживання/Агропродовольчі компанії; 5-Інші організації (сервісні і технологічні компанії);  
6- Неприбуткові організації; 7-Фермери і землевласники; 

Ініціативи/проєкти основних зацікавлених сторін, які мають інтереси в Україні — Відновлювальне 
(регенеративне) сільське господарство 

General Mills, Inc. 

• Компанія оголосила про свій план до 2030 року розширити площі,  на яких впроваджуються методи 

регенеративного сільського господарства, на понад 1 млн акрів угідь . 

• У 2019 році компанія запустила у США перший пілотний проєкт впровадження методів 
регенеративного сільського господарства на фермах, які вирощують овес. 

• У 2020 році компанія запустила ще два пілотні проєкти з регенеративного сільського господарства: 
один реалізується з фермерами, що вирощують пшеницю у вододілі штату Канзас, і спрямований на 
підвищення якості води, а інший – з молочними фермами, з метою інтегрувати регенеративні методи 
управління стадом і гноєм. 

 
 
• Компанія є однією з перших прихильників регенеративного сільського господарства. З 2017 року 

компанія впроваджує методи регенеративного сільського господарства, щоб досягти вуглецевої 
нейтральності до 2050 року. 

• Станом на 2021 рік компанія впровадила методи регенеративного сільського господарства на 
понад 150 000 гектарах землі, з яких надходить 12% інгредієнтів у ключових географічних регіонах, 
включаючи США, Францію, Іспанію, Мексику, Алжир, Марокко, Єгипет і Румунію. 

Danone S.A 

 
 

PepsiCo, Inc. 

• Компанія оголосила про свій план розвитку відновлюваного сільського господарства на 7 млн акрів 
землі, що складає 100% її сільськогосподарських земель, до 2030 року. Очікується скорочення викидів 
парникових газів на 3 млн тонн до 2030 року. 

• Компанія висадила покривні культури майже на 85 000 акрів землі у США, і планує розширити цю 

площу до 500 000 акрів до 2021 року. Компанія реалізує і планує багато подібних ініціатив щодо 
поширення методів регенеративного сільського господарства. 

 
 
• Компанія оголосила про свій план протягом наступних п’яти років інвестувати 1,2 млрд 

швейцарських франків у впровадження методів відновлюваного сільського господарства вздовж 
усього ланцюгу постачання продуктів харчування. 

• Щоб сприяти впровадженню методів регенеративного сільського господарства, компанія планує 
співпрацювати зі своєю мережею, яка об'єднує 500 000 фермерів і 150 000 постачальників, надаючи 

необхідні інвестиції, технології та технічну допомогу, а також премії за продукцію регенеративного 
сільського господарства. 

Nestle S.A. 

 
 



Cargill, Inc. 

• Компанія оголосила про свій план до 2030 року розширити площі впровадження регенеративного 

сільського господарства на більш ніж 10 млн акрів землі в Північній Америці . 

• У 2020 році компанія запустила програму під назвою RegenConnect™, яка підключатиме фермерів до 

вуглецевого ринку та сприятиме впровадженню методів відновлюваного сільського господарства. 

• Крім того, компанія підтримує та фінансує низку ініціатив, спрямованих на просування сталих методів 
ведення сільського господарства. Компанія зобов’язалась до 2030 року скоротити викиди вуглецю на 
30% вздовж усього ланцюга постачання. 

 
 

• Співпрацюючи з фермерами, колегами, клієнтами, неурядовими організаціями та урядами, 
компанія запускає проєкти, спрямовані на зменшення впливу сільськогосподарського 

ланцюжка створення вартості на навколишнє середовище. 

• В Індії компанія співпрацює з MOA, сприяючи сталому виробництву сої; така співпраця 

принесла користь 25 000 дрібних фермерів. У Європі компанія співпрацює з Cool Farm 

Alliance, щоб допомогти виробникам за допомогою нових технологій визначити джерела 

викидів більшості ПГ на рівні ферми 

Archer-Daniels-
Midland Company 

(ADM) 

 
 

Ingredion, Inc. 

• В рамках AgWater Challenge компанія оголосила про плани до 2027 року щодо впровадження методів 
відновлюваного сільського господарства на 500 000 акрів, де вирощують кукурудзу, тапіоку, 
картоплю, бобові та стевію на ризикових вододільних територіях,  та до 2030 року - на 1 млн акрів, де 

вирощується біля 30% загального обсягу постачання цих культур у світі.  

• Компанія також планує співпрацювати з ініціативою "Sustainable Agriculture Initiative Patform", 

щоб розробити стандарти відновлюваного сільського господарства для сектору харчових продуктів і 

напоїв на 2022 рік. 

 

Крім того, більшість неприбуткових або інших неурядових організацій зосередили увагу на 
забезпеченні необхідного навчання, щоб допомогти фермерам перейти від традиційних методів до 
відновлювального (регенеративного) сільського господарства. 

Області конвергенції технологій — Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство 

Технологічна конвергенція відбувається упродовж всього ланцюга створення вартості в сільському 
господарстві. Розумні технології можуть відігравати значну роль у прискоренні впровадження 
методів відновлювального (регенеративного) сільського господарства. Основні області, куди 
проникають цифрові технології, це картографування ґрунтів та культур для виявлення нестачі води, 
рівня вологи, зараження шкідниками, рівня мікробіомів, вмісту вуглецю, а також платформи 
підтримки рішень для полегшення переходу до нових методів. 



 
1-Мінімізація руйнування структури ґрунту; 2-Максимальне підвищення біорізноманіття;  
3- Підтримання рослинного покриву ґрунту (наприклад, шляхом використання цілорічних покривних культур);  

4- Збереження живих коренів багаторічних культур; 5-Інтеграція тваринництва; 
6-Моніторинг і управління ґрунтами та посівами (датчики і безпровідний зв’язок)  
7-Програмне забезпечення/Платформи підтримки рішень (AI, IoT, Big Data Analytics) 
8-Робототехніка, дрони, обладнання для автоматизації 

Можливість 1: Інвестиції в перспективні технології та інфраструктуру, щоб прискорити впровадження 
сталих методів землеробства 

Контекст і визначення 

Основним бар'єром, що перешкоджає впровадженню сталих методів землеробства, є відсутність 
інфраструктури та стимулів для фермерів. 

Крім того, іншими проблемами, які обмежують перехід до сталих методів, є вартість впровадження, 
ризик зниження врожаю та повільна віддача від інвестицій (ROI). 

Хоча точні технології можуть подолати деякі проблеми, існують ще проблеми охоплення та 
обізнаності про перспективні технології, особливо у дрібних фермерів. 

Фермери знаходяться під тиском необхідності зменшити витрати, забезпечуючи більш високі 
врожаї. Фермери шукають можливості зменшення витрат, що може ще більше обмежити наміри 
прийняти сталі практики. 

Заклик до дії 

- Зацікавлені сторони уздовж всього ланцюжка створення вартості в галузі виробництва 
продовольства і напоїв усвідомлюють необхідність зменшення вуглецевого сліду сільського 
господарства. Однак, щоб зменшити вуглецевий слід, учасникам ланцюга створення вартості 
необхідно забезпечити належну обізнаність та запропонувати фермерам відповідні стимули. 

- Хорошим прикладом були б компанії Nestle та Cargill - постачальники продукції масового 
споживання, які реалізують програми, спрямовані на підвищення обізнаності та стимулюючі 
програми, щоб сприяти впровадженню методів відновлювального (регенеративного) сільського 
господарства. 

- Концепція вуглецевого землеробства стимулює фермерів прийняти методи відновлювального 
(регенеративного) сільського господарства. Це може бути гарною можливістю. 

Інвестиції в перспективні технології необхідні, щоб прискорити впровадження сталих методів 
землеробства. 



- Наприклад, вартість створення комерційних міських ферм у закритих приміщеннях значно вища, 
що обмежує їх зростання. 

- Інвестиції в розробку енергоефективних систем освітлення та інфраструктури для сприяння 
використанню відновлюваних джерел енергії зроблять ферми у закритих приміщеннях більш 
економічно ефективними і стійкими. 

- Розробка більш ефективних рішень для моніторингу ґрунту, шкідників і погодних умов необхідна 
для сприяння застосуванню методів комплексного захисту рослин і відновлювального 
(регенеративного) сільського господарства. 

Майбутнє за технологіями точного землеробства, які можуть забезпечити вищі врожаї при зниженні 
витрат на впровадження сталих сільськогосподарських практик. Наприклад, доведено, що 
інтелектуальні рішення для зрошення зменшують споживання води, одночасно підвищуючи 
врожайність сільськогосподарських культур і знижуючи вартість впровадження. 

Можливість 2: Учасникам ланцюжка створення вартості потрібно інвестувати, впроваджувати 
інновації та переорієнтуватись, щоб задовольнити попит на рішення/платформи для сталого 
сільського господарства 

Контекст і визначення 

Зміна клімату та проблеми, пов’язані з надмірною експлуатацією землі та інших природних ресурсів, 
створюють потребу в методах сільського господарства, які не залежать від землі та ресурсів. 

Крім того, поштовх з боку уряду та неурядових організацій сприятиме прийняттю сталих методів 
ведення сільського господарства. 

У фермерів є застереження щодо переходу, але вони почали вживати заходів для обмеження свого 
вуглецевого сліду в усьому світі. 

Наприклад, за останні кілька років зросло використання біопестицидів, біодобрив і біостимуляторів. 
Хоча проникнення між регіонами сильно відрізняється, обізнаність серед фермерів зростає, що 
вплине на виробників хімічних сільськогосподарських засобів. 

Сільськогосподарська модель швидко змінюється, все більше ферм і фермерів розуміють потребу в 
точних технологіях, щоб зменшити вимоги до ресурсів і підвищити врожайність. 

Водночас очікується, що значний вплив на зацікавлених сторін матиме повернення до природних 
методів землеробства, таких як органічне землеробство. 

Заклик до дії 

Очікується, що виробники хімічних сільськогосподарських матеріалів зазнають значного тиску, якщо 
вони запровадять інновації та не відійдуть від стандартного асортименту, щоб задовольнити мінливі 
вимоги споживачів. 

Більшість постачальників у цій галузі вже реагують на мінливу тенденцію, застосовуючи стратегії 
органічного або неорганічного вирощування. Однак є можливість розробити рішення/продукти, які 
обмежують потребу в хімічних речовинах (біостимулятори) або природних ресурсах, таких як вода 
(культури з меншою потребою у воді), одночасно покращуючи загальну врожайність 
сільськогосподарських культур. 

Технологічні компанії мають можливість розвиватись, щоб розробляти рішення, які відповідають 
мінливим сільськогосподарським моделям у всьому світі. Наприклад, існує потреба зробити 
економічно та енергоефективнішими форми в закритих приміщеннях, особливо у країнах, що 
розвиваються. 

Великі вертикальні сільськогосподарські компанії та стартапи розробляють готові інтегровані 
модульні вертикальні ферми, які поєднують IoT, робототехніку, розумні датчики та аналітику даних, 



щоб пропонувати високоефективні рішення. Додаткове освітлення є ще однією можливістю зробити 
роботу стабільною. 

Технологічні стартапи повинні пропонувати комплексне рішення, які об’єднують аналіз даних, 
управління даними, розумні бездротові датчики та комунікаційні рішення нового покоління. Це 
допоможе досягти вищої ефективності та точності, зменшуючи потребу в ресурсах. 

Можливість 3: Акцент на підвищенні доступності різних підходів до сталого розвитку для 
стимулювання впровадження 

Контекст і визначення 

У сільському господарстві доступність будь-якого рішення визначається вартістю впровадження у 
порівнянні з рентабельністю інвестицій та врожайністю. Основною проблемою більшості методів 
відновлювального (регенеративного) сільського господарства є низька врожайність, що обмежує їх 
застосування. 

Так само на врожайність впливає скорочення використання хімічних пестицидів. Крім того, біологічні 
рішення є відносно дорогими порівняно з хімічними аналогами. 

Технології точного землеробства дозволяють краще використовувати обмежені ресурси для 
досягнення більшої врожайності сільськогосподарських угідь. Проте фермери, особливо дрібні 
фермери в країнах, що розвиваються, не мають ресурсів, щоб інвестувати в рішення з управління 
фермами та технології аналізу даних. Для ширшого впровадження потрібно зменшити вартість 
технологічних платформ. 

Іншою проблемою є відсутність інформації, яка поширювалась би серед дрібних фермерів, та їх 
недостатня підтримка. Це особливо обмежує впровадження цифрових технологій. 

Заклик до дії 

Технологічні компанії можуть знизити вартість цифрових технологій і обладнання, зробивши їх 
доступними для фермерів. За останні 5 років ціни на датчики значно впали. Вдосконалення 
технологій і зростання конкурентоспроможності можуть допомогти в наданні економічно 
ефективних рішень. 

Зацікавленим сторонам необхідно масштабувати пропозиції та зменшувати витрати, одночасно 
збільшуючи конвергенцію технологій, щоб зробити цифрові технології економічно прийнятними та 
доступнішими для всіх типів фермерів у всіх країнах. 

У випадку сільськогосподарських систем в закритих приміщеннях, можна зменшити початкові 
витрати, економлячи на масштабі, а експлуатаційні витрати можна зменшити, управляючи 
витратами на робочу силу і на хімічні матеріали. Вибір енергетичного балансу може зробити системи 
економічно ефективними та більш стійкими. 

Кілька учасників пропонують біологічні альтернативи хімічним пестицидам і добривам. Виробники 
та стартапи повинні зосередитися на рішеннях із подібною або кращою врожайністю за такої ж 
вартості, як і хімічні засоби. 

Щоб підвищити обізнаність, компанії та стартапи повинні співпрацювати з фермерами для обміну 
знаннями та технічними ноу-хау щодо інтеграції технологій у сільськогосподарську діяльність. 
Компанії повинні продемонструвати, як конвергенція технологій може зробити сталі методи 
ведення сільського господарства більш ефективними та підвищити рентабельність інвестицій. 



27. Пілотний приклад: Arnika Organic Group – аналіз потенційних вуглецевих кредитів 
для добровільних ринків 

Ми вже пояснювали, що програми компенсації викидів підтримують вуглецеві ринки для фермерів 
у різний спосіб, зокрема залучаючи як покупців, так і продавців вуглецевих кредитів (див. пункт 5, 
Частина 1). 

Програми відрізняються, тому доцільно зв’язуватись з постачальниками, які: 

- Відстежують науково обґрунтовані результати та вимірювання 
- Мають чіткі рекомендації щодо постійності та додатковості 

Випускають високоякісні верифіковані і сертифіковані компенсаційні кредити на одиниці 
скорочення викидів ПГ або їх абсорбції. 

Вуглецеві програми для фермерів працюють найкраще, коли програмою передбачені рекомендації 
експертів. Це гарантує, що заходи з самого початку будуть вживатись належним чином і для кожної 
ферми будуть рекомендовані відповідні методи вуглецевого землеробства. 

Постачальники можуть надати можливість попереднього викупу кредитів, що допоможе 
впоратись з початковими накладними витратами, включаючи революційну блокчейн-
інфраструктуру для попереднього викупу вуглецевих кредитів, розроблену з урахуванням потреб. 
Одним з таких постачальників є команда Solid World, яка переосмислює механізми вуглецевих 
ринків, пропонуючи варіанти попереднього фінансування, і все це стане можливим завдяки 
технологіям блокчейн і web3. 

Для чого цей вступ? Тому що нові розробники стикаються з (принаймні) чотирма викликами: 

- Важко профінансувати нові вуглецеві проєкти. Сертифікація кредитів триває роки. Навіть 
якісним проєктам важко знайти належне фінансування для масштабування своєї діяльності. 

- Форвардні угоди є неліквідними активами. Можливість продавати або використовувати свої 
форвардні угоди означає для учасників ринку меншу привабливість таких угод. 

- Якісні кредити не є товаром. Високоякісні кредити не дають цінового сигналу щодо вартості 
кредитів. Інститутам важко ідентифікувати такі проєкти. 

- Кредити на добровільному ринку відрізняються за ціною залежно від харизми та 
маркетингового потенціалу проєкту, типу проєкту, його місцезнаходження та супутніх вигод 
поза кліматичним впливом, які відповідають уподобанням покупців. 

Добровільні ринки служать нішею для проєктів, занадто малих, щоб виправдати адміністративний 
тягар участі в компенсаційних програмах забезпечення відповідності, або для проєктів, ще не 
охоплених схемами забезпечення відповідності. 

Ймовірно це випадок Arnika Organic Group. Агропромислова група «Арніка» вважається найбільшим 
виробником та експортером органічної продукції з України, другою за величиною органічною 
компанією в Європі. 

Група сертифікована відповідно до міжнародних, національних і приватних органічних стандартів і 
веде свій бізнес екологічно чистими та спрямованими на пом’якшення наслідків зміни клімату 
методами. 

Проте, добровільні компенсаційні кредити, як правило, є дешевшими, оскільки їх не можна 
використовувати на ринках відповідності. 



ЩО ТАКЕ ВИСОКОЯКІСНА ВУГЛЕЦЕВА КОМПЕНСАЦІЯ? 

Основна ідея вуглецевої компенсації полягає в тому, що нею можна замінити скорочення викидів 
ПГ, якого організація могла б досягти самостійно. Щоб це було правдою, світ, використовуючи 
кредит на компенсацію вуглецю, має бути принаймні не менш заможним, ніж потрібно для 
зменшення власного вуглецевого сліду. 

Коли люди говорять про «якість» кредиту на компенсацію вуглецю, вони мають на увазі рівень 
впевненості у тому, що використання кредиту відповідатиме цьому основному принципу. 

Концепція «цілісності навколишнього середовища» звучить просто, але її складно гарантувати на 
практиці. 

Якість має дві основні складові: 

- Перш за все, якісний компенсаційний кредит повинен представляти принаймні одну метричну 
тонну додаткових, постійних та інакше не заявлених скорочень викидів CO2 або або їх абсорбції. 

- По-друге, якісний компенсаційний кредит генерується діяльністю, яка не завдає значної шкоди 
суспільству чи навколишньому середовищу. 

Для визначення критеріїв якості вуглецевих компенсацій часто вживаються різні терміни, але 
«якість» слід спростити до п’яти критеріїв. Якщо коротко, то якісні кредити на компенсацію викидів 
вуглецю повинні бути пов’язані зі скороченням викидів або абсорбцією парникових газів: 

1. Додатковість: проєкт не повинен бути юридично обов’язковим, загальноприйнятим або 
фінансово привабливим за відсутності доходів від кредитів. 

2. Незавищена оцінка: скорочення викидів CO2 має відповідати кількості випущених 
компенсаційних кредитів і враховувати будь-які ненавмисні викиди ПГ спричинені реалізацією 
проєкту. 

3. Постійність: Відсутність загрози наступного зменшення впливу на скорочення викидів ПГ; 
результатом проєкту повинно бути постійне зменшення викидів. 

4. Ексклюзивність заявки: Заявку на кожну метричну тонну CO2 можна подати лише один раз; 
заявка повинна містити підтвердження вилучення кредиту після завершення проєкту. При 
вилученні кредит перетворюється в компенсацію. 

5. Забезпечення додаткових соціальних та екологічних вигод: проєкти повинні відповідати всім 
вимогам законодавства своєї юрисдикції та забезпечувати додаткові супутні вигоди відповідно 
до Цілей сталого розвитку ООН. 

Це нам потрібно нагадати щодо прикладу Arnika Group. 

Вуглецеві кредити в органічному землеробстві 

Існує велика кількість досліджень позитивного впливу органіки або ґрунтового вуглецю на 
покращення якості ґрунту та сталості збалансованої продуктивності сільського господарства. 

Менше зроблено для кількісної оцінки та вимірювання переваг використання ґрунту як вуглецевого 
банку. 

У питання оцінки переваг органічної речовини або ґрунтового вуглецю також далеко до консенсусу. 
Проєкти пом’якшення наслідків зміни клімату в секторі сільського господарства, зокрема ті, що 
зосереджені на зберіганні вуглецю в ґрунтах, все більше прив’язуються до вуглецевих ринків. Однак 
результативність таких ініціатив викликає великі сумніви. 

Є багато джерел інформації про вуглецеві кредити. Щодо потенціалу ґрунту секвеструвати вуглець є 
неоднозначні відгуки і відсутній науковий консенсус. Є ті, хто вважає, що ґрунтовий вуглець – це 



майбутнє пом’якшення клімату на планеті. Інші кажуть, що цифри замалі, і що вже надто пізно. Як 
це часто буває, правда, швидше за все, десь посередині. Як консультант, я вважаю, що ґрунтовий 
вуглець у сільському господарстві є вкрай необхідним інструментом і принаймні частковим 
рішенням для сталого сільського господарства. 

Значна частина фермерів і фахівців у секторі сільського господарства все ще задаються питанням: 
що таке вуглецевий кредит? Чи окупляться понесені витрати? Як і з чого почати? Чи можу я продати 
кредити, де, хто їх купує і скільки вони коштують? Які є підходи для виходу на вуглецевий ринок? 

Потрібно уважно розглянути всі ринки та умови участі. Зазвичай існує два підходи для фермерів, які 
виходять на вуглецеві ринки: використання агрегатора або менеджера даних. 

Агрегатор 

Фермер продає агрегатору увесь проєкт, контроль і кредити згідно з умовами, визначеними в 
контракті. Агрегатор отримає повний контроль над вуглецевими кредитами, часом їх продажу, 
ціною та обміном даними. 

Менеджер даних 

Фермер платить менеджеру даних, щоб той допоміг йому вийти на ринок за винагороду або 
відсоток доходу. Фермер не продає реальної частки участі у проєкті або вуглецеві кредити. 
Важливим питанням є те, скільки насправді отримає фермер. Деякі компанії можуть призначати 
мінімальну ціну. 

Багато хто запитує, чи відповідає органічне землеробство новій хвилі генерування потенційного 
доходу на фермі. 

Органічні фермери намагаються збільшити вміст органічних та біологічних речовин у ґрунті. Оскільки 
ґрунт є одним із найбільших поглиначів або накопичувачів вуглецю, уже це робить його важливим. 
Деякі дослідження стверджують, що органічне землеробство не покращує здоров’я ґрунту 
порівняно з традиційними методами. Однак нове дослідження, виконане фахівцями Північно-
східного університету та некомерційної дослідницької організації The Organic Center (TOC) прийшло 
до іншого висновку: ґрунти з органічних ферм мали на 26% більше потенціалу довгострокового 
зберігання вуглецю, ніж ґрунти звичайних ферм, а також на 13% більший вміст органічної речовини. 

Проконсультувавшись на органічних фермах і особисто розглянувши зразки ґрунту та сам ґрунт, я 
маю повідомити, що побачив помітні зміни. 

Іншим ключовим моментом є те, що знадобиться стимулююче фінансування, щоб залучити достатню 
кількість гектарів для досягнення певного відчутного впливу. Потрібна технічна допомога на 
багатьох рівнях, від реалізації довгострокових планів до переконливих кількісних даних, отриманих 
завдяки моніторингу і вимірюванням. Потрібно більше цілеспрямованості, щоб різні агрегатори та 
організації - менеджери даних діяли в одному ігровому полі. 

То чи вуглецеві програми є хорошою ідеєю для органічних фермерів? Відповідь - так. 

Нам потрібні здоровіші ґрунти та зменшені витрати, де це можливо. Нам потрібні сталі фермерські 
практики, щоб забезпечити виробництво їжі на довгі роки. Ми зобов’язані краще розпоряджатись 
землею. 

Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство – це не примха, а необхідність. Нам 
потрібно зменшити викиди CO2, і використання для цього рослин і сільськогосподарських ґрунтів 
має екологічний сенс. 



Органічне землеробство порівняно з регенеративним сільським господарством чи вуглецевим 
землеробством: У чому різниця? 

Щоб ефективно впоратись з випадком Arnika Group, потрібне глибоке розуміння проблеми. 

Окрім традиційного землеробства існують різні альтернативні шляхи досягнення цільових 
показників фермерського господарства: три з найпопулярніших – органічне, регенеративне сільське 
господарство та низьковуглецеве сільське господарство. 

Хоча ці три підходи до використання земельних ресурсів нерідко вважають взаємозамінними, 
існують важливі відмінності, за якими їх відрізняють один від одного. 

З названих трьох підходів, органічне сільське господарство має найбільш визначений набір 
правил, стандартів і процесів сертифікації в різних країнах, разом з міжнародними 
рекомендаціями. Окрім нормативних актів, органічне землеробство значною мірою орієнтується на 
споживачів. Зростаюче усвідомлення цінності навколишнього середовища та благополуччя спонукає 
покупців вважати здоров’я та щастя основними причинами вибору органічної продукції. 

Хоча точні регіональні нормативні документи містять нюанси визначення терміну загалом 
«органічне землеробство» можна визначити, виходячи з того, чого в ньому не повинно бути, а саме 
внесених синтетичних матеріалів. 

Маркування органічної продукції та ферми-виробника означає, що заборонені речовини при 
вирощуванні культур не використовуються, і що вносяться лише природні (рослинного або 
тваринного походження) матеріали. Найважливішим фактором для сертифікованих органічних 
ферм і продуктів є відсутність речовин, які виробляються хімічним або промисловим шляхом. 

Поза внесенням хімічних речовин, системи регенеративного сільського господарства 
передбачають різноманітні методи досягнення ширших переваг агроекосистеми. 

Деякі практики регенеративного сільського господарства: 

- Мінімальний або нульовий [механічний] обробіток ґрунту 
- Вирощування покривних культур 
- Сівозміна 
- Відмова від використання або мінімальне внесення зовнішніх матеріалів 
- Внесення органічних речовин (не синтетичних, лише місцевих, тваринного або рослинного 

походження) 
- Інтеграція тваринництва 
- Агролісівництво 
- Використання знань місцевих або корінних громад 

Відновлювальне (регенеративне) сільське господарство робить акцент на природних методах, 
щоб відійти від традиційного землеробства, яке стало синонімом ресурсомістких процедур, які 
виснажують і ігнорують біологічні процеси. 

Існує загальна думка, що відновлювальне (регенеративне) сільське господарство призводить до 
відновлення екологічної рівноваги на сільськогосподарських землях. Методи регенеративного 
сільського господарства можуть позитивно впливати на орні землі: 

- Покращують здоров’я ґрунту 
- Збільшує вміст вуглецю у ґрунті шляхом секвестрації вуглецю 
- Зменшує викиди парникових газів 
- Підвищує біорізноманіття 
- Підтримує або підвищує продуктивність ферми 
- Розвиває стійкість фермерського господарства 



- Зменшує кількість сільськогосподарських відходів 

Безумовно, існують певні збіги між органічним, регенеративним сільським господарством і 
вуглецевим землеробством. 

Органічне сільське господарство зосереджується на результатах, тоді як регенеративне сільське 
господарство - це перехід від звичайних до відновлювальних процесів господарювання. 

Низьковуглецеве сільське господарство орієнтоване одночасно на результат і на процес. Його 
головна мета – секвеструвати вуглець і зберігати його в сільськогосподарських ґрунтах і рослинності. 
Зменшення викидів парникових газів також можна вважати однією з цілей вуглецевого 
землеробства. 

Ґрунти є основними поглиначами вуглецю. Оскільки високий рівень CO2 продовжує накопичуватися 
в атмосфері, управління землями таким чином, щоб сприяти накопиченню вуглецю у ґрунті, є 
унікальною екосистемною послугою, яку надає сільське господарство. 

Низьковуглецеве сільське господарство: супутні вигоди 

Отже, підвищення вмісту вуглецю у ґрунті забезпечує інші додаткові переваги, подібні до тих, які дає 
регенеративне сільське господарство, зокрема, покращення здоров’я ґрунту, біорізноманіття, 
підвищення продуктивності та стійкості. 

Отримання прибутку при переході на низьковуглецеве сільське господарство 

Можливо, тим, що відрізняє низьковуглецеве сільське господарство від двох інших систем, є 
фінансові стимули. Фермери, які переходять на низьковуглецеве сільське господарство, отримують 
винагороду за успішну секвестрацію вуглецю у ґрунті, яка визнається у формі сертифікованих 
вуглецевих кредитів. 

МЗВ і вуглецеві кредити 

У той час, як результати від впровадження відновлювального (регенеративного) сільського 
господарства можуть бути неоднозначними, у вуглецевому землеробстві заміри є обов’язковими, 
починаючи від кількісного визначення базового рівня, щоб зрозуміти, як змінюється вміст вуглецю у 
ґрунті з плином часу. 

Моніторинг, звітність і верифікація (МЗВ) є невід’ємною частиною масштабного вуглецевого 
землеробства. Відомо, що ЄС розробляє стандартні рамки системи, щоб зробити її надійною. 

Пошук вуглецевої програми 

Вуглецева програма містить вказівки для фермерів як отримати виплати за допомогою вуглецевого 
землеробства. Експертні послуги, як правило, надаються вуглецевою програмою найвищого рівня. 

Починаючи від вимірювань для визначення базового рівня, моніторингу, звітності та сертифікації; 
планування методів ведення господарства, відповідних для конкретної ферми, і аж до способів 
отримання доходу від покупців вуглецевих кредитів. 

СЕКВЕСТРАЦІЯ АТМОСФЕРНОГО ВУГЛЕЦЮ У ҐРУНТІ ЗАВДЯКИ ВУГЛЕЦЕВОМУ ЗЕМЛЕРОБСТВУ 

Приклад застосування - Arnika Group та Вуглецева програма eAgronom 

Сільське господарство складне і непередбачуване. Важко брати довгострокові зобов’язання, коли 
майбутнє видається невизначеним. 

Ось чому важливо знайти гнучку програму, яка зробить участь у Вуглецевій програмі максимально 
безпроблемною. 



Серед небагатьох доступних програм, вуглецева програма eAgronom дозволяє фермерам 
монетизувати вуглецеві кредити, отримані за шляхом запровадження екологічно чистих методів 
ведення сільського господарства. 

В принципі такі компанії, як «Арніка» можуть компенсувати свої викиди для досягнення кліматичних 
цілей і підтримки сталого сільського господарства. 

- Перспективна ферма з диверсифікованими джерелами доходу 
- Багатші ґрунти 
- Менші викиди 
- Менші виробничі витрати 
- Вищий прибуток 
- Сильніші місцеві громади 

Ставши учасницею Вуглецевої програми eAgronom, «Арніка» потенційно може: 

- Покращити якість ґрунту – зберегти у ґрунті більше поживних речовин і підвищити здатність 
ґрунту утримувати воду 

- Зменшити витрати на ресурси – Оптимізувати використання палива і добрив 
- Отримати плату за генеровані вуглецеві кредити 

Методологія, яку належить використати, є досить простою і передбачає надання деяких даних: 

 
1-Оцінка Вуглецевої програми; 2-Дайте відповідь на 8 запитань про методи, які ви застосовуєте, і отримайте оцінку впливу; 3-Тип ферми; 

4-Загальна площа ферми; 5-Традиційна; 6-…га; 7-Площа під зерновими культурами; 8-Площа під ярими культурами;  
9-Площа, призначена під підсів; 10- % соломи, залишеної на полях; 11-Площа під покривними культурами (перед посівом ярих культур); 
12-Що ви робите перед [посівом] ярих культур? 13-Оранка і залишений голий ґрунт 

Важливо нагадати, що поглинання вуглецю - це одна метрична тонна вуглекислого газу (CO2), якого 
видалявся з атмосфери протягом мінімум 10 років. 

Після укрупненої оцінки, як у принципі працює Вуглецева програма eAgronom? 

1. Фермер підтверджує зацікавленість у приєднанні до програми, підписуючи попередню угоду. 

2. eAgronom проводить первинний вуглецевий аудит ферми.. 



3. Запишіть історичні дані та складіть план впровадження нових методів. Агрономічна 
консультативна група програми eAgronom працює з фермером над розробкою цілісного плану з 
метою досягнення найкращих фінансових результатів, зменшення викидів вуглецю та підвищення 
рівня вуглецю в ґрунті. Фермер вирішує дотримуватися запропонованого плану або застосувати 
власні методи. 

4. Нові методи впроваджуються на фермі та реєструються за допомогою програмного забезпечення 
eAgronom. 

5. Розрахунок впливу – eAgronom обчислює вуглецеві кредити, генеровані вашою фермою, на основі 
зменшення викидів CO2 і підвищення вмісту вуглецю у ґрунті. 

6. Фермер отримує плату – кредити продаються корпоративним покупцям та іншим організаціям. 
Фермер отримує гроші за вуглецеві кредити. 

Основні питання та відповіді для «Арніки», яка розглядатиме можливості: 

Як створюються вуглецеві кредити? 

Вуглецеві кредити створюються, коли вуглецевий проєкт може продемонструвати генеровані ним 
вигоди порівняно з базовим рівнем, і отримані результати будуть верифіковані. 

Що потрібно буде зробити, щоб отримати право на плату за вуглецеві кредити? 

Потрібно впровадити або вдосконалити принаймні один новий метод вуглецевого землеробства: 
додати використання покривних культур, збільшення різноманітності покривних культур або 
періоду їх росту, зменшення [механічного] обробітку ґрунту чи використання добрив або 
диверсифікацію сівозміни. 

Отримайте досвід збільшення секвестрації вуглецю та зменшення викидів парникових газів на своїй 
ферма, як визначено eAgronom на основі наданої вами інформації. 

Які практики потрібно буде змінити на своїй фермі? (приклад, невичерпний перелік) 

- Використання покривних культур (вперше, з продовженим періодом росту, або 
диверсифікація суміші культур) 

- Диверсифікація сівозміни 
- Зменшення [механічного] обробітку ґрунту або нульовий обробіток 
- Зменшення кількості добрив (менше внесення азоту або перехід на вприскування) 

Чи буде проведений повний аудит вуглецевого сліду моєї ферми? 

Так, цим займаються фахівці, навчені вуглецевій агрономії 

Яку інформацію потрібно надати? 

Інформація про практику управління за 3 роки, а також дані поточного сезону про дати посіву та 
збору врожаю, види добрив, кількості та дати їх внесення, види і дати обробітку ґрунту, а також 
інформацію про види покривних культур, дати, методи посіву і припинення росту, а також про 
органічні добрива, якщо вони вносились. 

Скільки коштує вуглецевий кредит? 

Ціна вуглецевого кредиту залежить від попиту та пропозиції. Агрегатор або менеджер даних 
(наприклад, eAgronom) буде орієнтуватися на потенційних покупців і вести переговори про ціну. Ціна 
залежить від того, скільки покупці готові заплатити, а також від витрат на перевірку та 
адміністрування. 



Скільки компенсаційних кредитів може створити ферма, залежить від конкретної ситуації. Крім того, 
господарства економлять гроші завдяки оптимізованому використанню добрив і палива. 
Приблизний прибуток «Арніка» дізнається під час аудиту. 

Однак встановлення ціни на вуглецеві кредити – це далеко не проста операція, здебільшого через 
широкий вибір кредитів на ринку та низку чинників, що впливають на ціну. 

Одним із головних чинників, що впливають на ціну кредиту, є характер базового проєкту. 

Ціноутворення на основі динаміки ринку 

Сьогодні добровільний вуглецевий ринок визначається попитом і пропозицією, незалежно від 
наслідків для проєкту в сенсі його тривалої життєздатності. 

Ціноутворення на основі витрат проєкту: 

Модель, заснована на витратах, враховує витрати на реалізацію проєкту та використовується для 
забезпечення постійної життєздатності проєктів. 

Прикладом того, як це працює на практиці, є модель встановлення мінімальної ціни справедливої 
торгівлі (Fairtrade minimum pricing model) – описана в параграфі 3 Частини 1. 

 
1-Енергоефективність; 2-Відновлювана енергія; 3-Заліснення/Відновлення лісу; 4-Інвестиційні витрати; 5-Витрати проєкту; 6-Вартість 
викидів вуглецю; 7-Прибутковість бізнесу; 8-Доходи;  
9- Інфраструктура; Незначні інвестиційні витрати(комп’ютери, столи тощо);Машини; Земля; тощо;  
10-Управління; Інсталяції; Функціонування проєкту; Транспорт; Супроводження;Навчання; Моніторинг; Передача знань та управлінських 
обов’язків;  
11-Сертифікація справедливої торгівлі; Плата за проєктно-технічну документацію; Реєстраційний збір; Валідація; Верифікація; тощо; 

Передача знань та управлінських обов’язків; 12-Енергоефективність і відновлювана енергія: 10 %; Заліснення/Відновлення лісу-5 %;  
13-Вдосконалені пристрої (кухонна плита, фільтр для води тощо); Вироблена електроенергія; Очікуваний об’єм деревини; тощо;  
14 – Мінімальна ціна справедливої торгівлі 

Модель, заснована на витратах, є кроком до забезпечення сталості проєкту, але вона конкретно не 
враховує додаткову цінність, яку ці проєкти створюють для сталого розвитку. 

Ціноутворення на основі створеної вартості 

Встановлення ціни на вуглецеві кредити з використанням орієнтованої на створену вартість моделі 
ціноутворення справді може врахувати екологічний, соціальний та економічний вплив конкретного 



проєкту — тобто як скорочення викидів, так і додаткові користі від розвитку, які можуть змінити на 
краще життя людей. 

Що станеться, коли «Арніка» приєднається до вуглецевої програми?? 

Вона складе план відбору проб ґрунту (з якого поля та скільки зразків) разом із компанією, яка 
займається відбором проб ґрунту для вуглецевого проєкту. 

Зразки ґрунту для визначення базового рівня будуть взяті з полів, включених до проєкту. 

Відповідні дані та завдання (сівозміна, використання палива та добрив) вводяться в програмне 
забезпечення для управління фермою eAgronom, яке повідомлятиме про прогрес «Арніки» у 
створенні Одиниць видалення вуглецю (Carbon Removal Units, CRU’s). 

«Арніка» розпочне реалізацію свого проєкту (як зазначено в плані впровадження методів 
вуглецевого землеробства) докладаючи всіх зусиль. Зрештою, це її вибір, які методи застосовувати. 

«Арніка» матиме можливість скористатись консультативними послугами Вуглецевої програми 
eAgronom. Це допоможе йому отримати найкращі результати 1) прибутковості ферми, 
2) урожайності та 3) доходу від вуглецевих кредитів. 

Вуглецеві кредити можуть бути створені лише після кожного раунду відбору проб ґрунту (кожні 
3-5 років), але деякі покупці, можливо, будуть готові заздалегідь придбати кредити. 

Підводячи підсумок, впровадження методів відновлювального (регенеративного) сільського 
господарства може принести такі вигоди: 

- Вищий рівень органічних речовин у ґрунті. 
- Більше поживних речовин у ґрунті для росту культур (здорові ґрунти захоплюють більше 

поживних речовин із внесених добрив). 
- Можливість подальшої оптимізації використання добрив і, отже, зниження витрат. 
- Покращена здатність утримувати воду (волога довше зберігається в ґрунті). 
- Здоровий ґрунт менш компактний. 
- Вуглецевий кредит - це бонус на додаток до всього іншого. 

Процес верифікації та продажу вуглецевих кредитів для компенсації викидів пояснювалось на 
прикладі (LandGate) в Частині 1. 

28. Концепція вуглецевого землеробства в Україні. ЯК СТВОРИТИ РЕАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 
ДЛЯ УКРАЇНСЬКОГО ФЕРМЕРА 

Як Проєкт може втілити в життя концепцію вуглецевого землеробства на основі цього 
дослідження та можливостей Arnika Organic Group? 

І сприяти сталим методам ведення сільського господарства та відповідальним інвестиціям 
шляхом запровадження екологічних, соціальних та управлінських (ESG) підходів в органічному 
сільському господарстві, які об’єднали б дані про викиди вуглецю з іншою нефінансовою 
інформацією? 

Запропоноване рішення покращить корпоративне управління кліматичними ризиками та 
забезпечить у майбутньому доступ до зеленого фінансування. 

Проєкт активно просуває тему вуглецевого землеробства, нових можливостей у цій галузі для 
сільськогосподарських виробників, партнерських відносин, які були встановлені, щоб сприяти 
відповідним ініціативам, і просування шляхом стійкого до зміни клімату і низьковуглецевого 
розвитку відповідно до національно визначених внесків (НВВ). 



Маючи на меті підтримку Міністерства аграрної політики та продовольства в розробці концепції 
вуглецевого землеробства і вуглецевих ринків в Україні, а також основи для створення правової 
бази: 

- для передачі результату пом’якшення наслідків зміни клімату (визначеного як одна тонна 
скорочення викидів або абсорбції ПГ, виміряних у метричних тоннах еквівалента двоокису 
вуглецю (C02-екв) відповідно до вказівок щодо методологій і показників Статті 4.13 Паризької 
угоди) для встановлення досягнення цілей Національно-визначеного внеску або для цілей 
пом’якшення наслідків зміни клімату, окрім досягнення НВВ, 

- для укладення комерційних угод між суб’єктом-набувачем та суб’єктом, уповноваженим 
здійснити передачу результату пом’якшення наслідків зміни клімату, а також 

- для впровадження спільних підходів з іншими країнами-партнерами відповідно до статті 6.2 
Паризької угоди, 

ПРООН розробляє концепцію низьковуглецевого сільського господарства, яка включатиме 
пропозиції державних заходів для підтримки обліку викидів двоокису вуглецю в 
сільськогосподарських підприємствах, запровадження низьковуглецевих методів ведення 
сільського господарства для зменшення викидів парникових газів або поглинання їх ґрунтом, та для 
сприяння участі бізнесу в ринках вуглецевих кредитів. 

Такі заходи сприятимуть сталому розвитку сільського господарства, а також дозволять фермерам 
отримувати додатковий дохід від продажу вуглецевих кредитів. 

Екологічна цілісність концепції вуглецевого землеробства 

Мінімальні принципи та критерії забезпечення екологічної цілісності Результатів пом’якшення 
наслідків зміни клімату, які дозволяється передавати і використовувати, є такими: 

- справжність; 

- верифікованість; 
- додатковість до будь-чого, що могло б статись у іншому випадку, і 

- постійність або досягнення результатів відповідно до системи, що забезпечує постійність, 
включно із відповідною компенсацією будь-яких суттєвих відхилень; 

Результат пом’якшення наслідків зміни клімату має бути використаний протягом періоду реалізації 
NOC, який включає вінтаж (vintage year); і досягатись діяльністю, яка: 

- не призводить до збільшення глобальних викидів; 

- відповідає стратегії низьковуглецевого розвитку кожної із сторін; 
- сприяє переходу до низьковуглецевого розвитку; 

- не включає діяльності на основі атомної енергії, і уникає закріплення вуглецьмістких технологій 
або методів, несумісних з досягненням довгострокових цілей Паризької угоди 

- сприяє посиленню кліматичних заходів і не допускає стимулювання занижених амбіцій 
залученими сторонами 

-  зменшує ризик витоку вуглецю 
- розглядає найбільш консервативний варіант встановлення базового рівня 

Продаж викидів вуглецю на добровільних ринках 

Проєкт підтримуватиме пілотний продаж викидів вуглецю разом зі своїм партнером «Арніка», щоб 
продемонструвати переваги, а також нові можливості для фермерів при впровадженні моделей 
низьковуглецевого господарювання. Проєкт підтримуватиме проведення незалежної верифікації 
вуглецевого сліду та пошук найкращих варіантів продажу вуглецевих кредитів на добровільному 
вуглецевому ринку. 



28.1 Операціоналізація 

Етап 1 – Доопрацювання угод про добровільну співпрацю з іншими зацікавленими країнами 

Паризька угода сприяє добровільній співпраці між країнами з метою скорочення викидів 
парникових газів. Відповідно до Паризької угоди, більшість форм міжнародних вуглецевих кредитів 
замінюється терміном «результати пом'якшення» (Mitigation Outcomes, MOs). Результати 
пом'якшення (MOs), генеровані в одній країні, можна передавати іншій країні. В такому випадку їх 
називають «переданими на міжнародному рівні результатами пом’якшення» (Internationally 
Transferred Mitigation Outcomes, ITMOs) наслідків зміни клімату. 

В ідеалі Етап I впровадження добре було б розглянути з наміром встановлення між Україною та 
іншою зацікавленою країною-партнером, наприклад, Швейцарія, або Швецією, «угоди про 
співпрацю», або «спільної заяви про двосторонню співпрацю відповідно до Статті 6 Паризької 
угоди», або «імплементаційної угоди до Паризької угоди». 

Основні переваги: 

1. Така угода сприятиме спільним заходам, спрямованим на зменшення викидів парникових 
газів, встановить стандарт міжнародних кліматичних проєктів, дотримуючись суворих гарантій 
щодо довкілля, а також щодо прав людини. 

2. Ще важливіше, що така двостороння угода створить правову основу для передачі скорочень 
парникових газів між країни, які її підписали. Наприклад, якщо буде підписана угода між 
Швейцарією та Україною, то, починаючи з 2022 року, вона забезпечить основу для розширених 
швейціарських інвестицій у кліматичні заходи в Україні. 

3. Угода буде взаємовигідною: Україна отримає користь від прискорення низьковуглецевого 
розвитку разом екологічними та соціальними вигодами, і це дозволить Швейцарії реалізувати 
свої амбітні цілі додаткового скорочення викидів, визначені у національно-визначеному внеску 
Швейцарії, відповідно до Паризької угоди. Паризька угода встановлює умови міжнародної 
передачі результатів пом’якшення. У двосторонній угоді слід буде визначити низку критеріїв 
забезпечення екологічної цілісності, сприяння сталому розвитку та поваги до прав людини. 

4. Крім того, в основі двосторонньої угоди лежить уникнення подвійного обліку переданих на 
міжнародному рівні результатів пом’якшення (ITMOs). У той же час угода гарантує, що 
інвестиції відповідно до Статті 6, є додатковими до міжнародного фінансування кліматичних 
заходів. («Відповідне коригування» (Corresponding Adjustment) є елементом звітності за 
Паризькою угодою, який забезпечує уникнення подвійного обліку переданих на міжнародному 
рівні результатів пом’якшення (ITMOs) і реалізує положення Статей 4.13, 6.2 і 13.7.b Паризької 
угоди) 

5. Насамкінець, узгоджені процедури моніторингу та верифікації гарантують, що передані на 
міжнародному рівні результати пом’якшення (ITMOs) є реальними і додатковими до того, що 
могло б відбуватись у іншому випадку. 

Етап 2 – Визначення найкращого проєкту, який слід розглянути (з точки зору практики, технології 
та перспектив для стану ґрунту) 

Низьковуглецеве сільське господарство – це широкий набір сільськогосподарських методів для 
різних типів господарств, які дозволяють збільшити зберігання атмосферного вуглецю у ґрунті. 

Багато з таких методів застосовуються в органічному сільському господарстві, відновлювальному 
(регенеративному) сільському господарстві, пермакультурі та інших методах виробництва 
продовольчої продукції. В процесі фотосинтезу рослини поглинають вуглекислий газ із атмосфери і 
накопичують його. Коли рослини вмирають, вуглець вивільняється в атмосферу або зберігається у 
ґрунті протягом тривалого часу. 



Багато традиційних методів сільського господарства призводять до вивільнення вуглецю, тоді як 
методи вуглецевого сільського господарства спрямовані на його зберігання. 

Деякі проєкти, які ми можемо обрати для реалізації фермерами в Україні: 

· Відмова від видалення або спалення залишків біомаси після збору врожаю, натомість повернення 
біомаси в ґрунт у вигляді мульчі. 

· Заміна традиційних методів обробітку ґрунту протиерозійним обробітком, нульовим обробітком 
та/або мульчівне землеробство. 

· Вирощування покривних культур під час міжсезоння, замість залишення після оранки голого 
ґрунту. 

· Заміна постійно вирощуваних монокультур високо диверсифікованою сівозміною та методами 
інтегрованого землеробства. 

· Комплексне управління вмістом поживних речовин і точне землеробство замість інтенсивного 
використання хімічних добрив. 

· Заміна інтенсивного рослинництва орними угіддями, інтегрованими з вирощуванням дерев і 
тваринництвом. 

· Заміна поверхневого зрошення крапельним, борозневим поливом або підповерхневим 
зрошенням. 

· Заміна нерозбірливого використання пестицидів інтегрованими методами боротьби з 
шкідниками. 

· Відновлення малородючих і деградованих ґрунтів до їх природного стану, припинення 
використання їх як посівних площ. 

Багато з цих методів можна поєднувати або застосовувати один за одним. 

Застосовуючи ці методи, можна покращити майже всі орні землі. У нас є наука і технології; 
справжніми перешкодами для зміни нашої сільськогосподарської системи є економічні, соціальні та 
політичні бар'єри. 

 

Група 
 

Дії, спрямовані на пом’якшення наслідків зміни клімату 

Землекористування 

 

Перетворення орних земель на пасовища з метою секвестрації вуглецю у 
ґрунті 

 

Нове агролісівництво 

 

Збереження/відновлення водно-болотних земель/торфовищ 

 

Лісові насадження 

 
 

Запобігання знелісненню і вирубці дерев на сільськогосподарських угіддях 

 

 

Управління існуючими лісами, живоплотами, лісосмугами та деревами 
на сільськогосподарських угіддях 

Обробіток орних земель 

 

Вдосконалення сівозміни 

 

Зменшення [механічного] обробітку або мінімальний обробіток 

 

Залишення післяжнивних залишків на поверхні ґрунту 

 

Відмова від спалювання післяжнивних залишків і рослинності 

 

Використання покривних/міжпосівних культур 



Утримання худоби 

 

Управління здоров’ям сільськогосподарських тварин 

 

Використання сексованої сперми для для ремонту молочного стада 

 

Вибір порід з меншими викидами метану 

 

Кормові добавки для жуйних тварин 

 

Оптимізовані стратегії годівлі худоби 

Управління вмістом 
поживних речовин і 
використанням ґрунту 

 

Плани управління використанням ґрунту і вмістом поживних речовин 

 

Підвищена ефективність використання азоту 

 

Біологічна фіксація азоту у чергування культур та трав’яних сумішах 

 

Підвищена енергоефективність на фермі 

Етап 3 - Визначення, чи влаштовують фермерів економічні умови 

Витрати та потенційний дохід за різними проєктами з вуглецевого землеробства залежатимуть 
від масштабу, місцезнаходження та складності проєкту. 

Витрати на реалізацію проєкту з вуглецевого землеробства 

Проєкт з вуглецевого землеробства передбачає понесення витрат на різних етапах його реалізації: 

• витрати на планування та організаційні витрати (включно з професійними консультаціями та 
оформленням запитів) 

• поточні витрати на забезпечення відповідності і ведення проєкту, звітність та аудит 

• витрати часу на виконання проєкту 

• альтернативна вартість землі, на якій виконується проєкт 

Потенційний дохід 

Прямий дохід від участі у вуглецевому ринку залежить від того, скільки кредитів генерує проєкт і за 
якою ціною вони продаються. Непрямий дохід може бути отриманий за рахунок підвищення 
продуктивності сільського господарства. 

Кількість вуглецевих кредитів, генерованих проєктом, залежить від використаного методу та низки 
інших чинників, зокрема, місцезнаходження проєкту, типу ґрунту і кількості опадів. 

Оцінка потенціалу проєкту 

Доступні онлайн-інструменти, які допоможуть оцінити потенціал проєкту щодо секвестрації 
вуглецю. Крім того, є консультанти, які можуть провести незалежну оцінку вмісту вуглецю за 
допомогою цих та інших інструментів. 

Вуглецеві кредити можна продавати на добровільному ринку (але не через Фонд скорочення 
викидів) з дотриманням вимог і методологій Верифікованого вуглецевого стандарту або Золотого 
стандарту. 



Супутні вигоди вуглецевого землеробства 

Проєкт з вуглецевого землеробства також може принести низку додаткових переваг або «супутніх 
вигод» для ферми. Генеровані супутні вигоди залежатимуть від застосованих методів вуглецевого 
землеробства і характеру фермерського господарства. Супутні вигоди для ферми: 

· поліпшення якості ґрунту 
· забезпечення середовища існування для птахів, запилювачів та інших диких тварин 
· створення тіні та захисту від вітру для тварин 
· зменшення засоленості засушливих земель через вплив рівня ґрунтових вод 
· підвищення ефективності використання добрив 
· покращення благоустрою та естетики місцевого середовища 

Етап 4: Розуміння наявних варіантів фінансування 

Це означає вивчення доступних потоків фінансування (якщо є такі потоки). 

В Європейському Союзі ініціативи з вуглецевого землеробства можуть фінансуватись через Спільну 
сільськогосподарську політику (CAP), інші інструменти державного фінансування, як-от державна 
допомога, приватні ініціативи, пов’язані з вуглецевими ринками, або поєднання таких варіантів 
фінансування. 

Комісія пропонує фінансову підтримку пілотних ініціатив з вуглецевого землеробства, зокрема, 
через програму LIFE та Європейський фонд регіонального розвитку. 

Схема вуглецевого землеробства LIFE (програма LIFE) 

Метою проєкту є виявлення, прискорення розробки та впровадження нових стимулів для заходів, 
спрямованих на поглинання вуглецю та збільшення і збереження запасів органічного вуглецю у 
ґрунті та біомасі в Європі. Маючи на меті сприяння добре функціонуючому добровільному 
вуглецевому ринку, проєкт розкриває ключові чинники попиту та пропозиції, щоб заохотити 
приватний сектор до прискореного впровадження кліматичних заходів. Результати проєкту будуть 
використані для розробки сільськогосподарської та кліматичної політики ЄС. 

Проєкт з вуглецевого землеробства INTERREG (Європейський фонд регіонального розвитку) 

Проєкт спрямований на пом’якшення наслідків зміни клімату Проєкт спрямований на пом’якшення 
зміни клімату, з одночасним покращенням сільськогосподарських ґрунтів за рахунок впровадження 
методів секвестрації вуглецю. Проєкт сприяє співробітництву між фермерами та зацікавленими 
сторонами в продовольчому ланцюзі та поза ним. 

Українська концепція 

Одним із чинників, який відрізняє схеми вуглецевого землеробства від більш усталених результат-
орієнтованих схем збереження біорізноманіття, є можливість їх фінансування завдяки вуглецевому 
ринку. 

Більшість схем, які реалізуються за межами ЄС, фінансуються завдяки можливості продавати 
вуглецеві кредити на ринку відповідності або на добровільному ринку. Кредити випускаються 
реєстром після моніторингу та верифікації результатів. Кредити можна продати як конвертовані 
компенсаційні кредити - для компенсації викидів, або як сертифікати скорочення викидів 
(непридатні для продажу). 

Такі методи фінансування мають очевидні переваги, оскільки витрати на пом’якшення наслідків 
зміни клімату несе інша сторона, а не розробник і оператор схеми (наприклад, покупці 
кредитів/сертифікатів). 

Швейцарія, серед небагатьох інших країн, може стати партнером для цілей фінансування. 



Чому? 

Перу, Гана, Сенегал, Грузія, Вануату та Домініка підписали зі Швейцарією плани торгівлі викидами 
вуглецю, які забезпечать їм підстави для генерування верифікованих кредитів на скорочення 
викидів, які Швейцарія буде купувати та використовувати для виконання частини своїх зобов’язань 
щодо скорочення викидів, взятих нею в рамках свого національно-визначеного внеску (НВВ). Деякі 
з угод були підписані до COP26, а інші - на кліматичній зустрічі. 

Згідно з даними дослідження Міжнародної асоціації з торгівлі викидами (International Emissions 
Trading Association, IETA), використання таких кредитів—за якими скорочення викидів вуглецю 
здійснюється з найменшими витратами в будь-якій точці світу, а потім використовується для 
компенсації викидів, створених десь в іншому місці, дозволить до 2030 року додатково видалити 5 
млрд метричних тонн CO2 на рік. 

Програма Швейцарії 

НВВ Швейцарії, оновлений у вересні 2021 року, чітко пов’язує екологічні цілі та використання 
кредитів за Статтею 6 Паризької угоди. 

Країна підвищила свої зобов’язання скоротити викиди ПГ «до 2030 року принаймні на 55% порівняно 
з показниками 1990 року і досягти вуглецевої нейтральності до 2050 року». Зазначено також, що 
«будуть частково використані передані на міжнародному рівні результатами пом’якшення (ITMOs) 
в рамках співпраці відповідно до Статті 6 Паризької угоди». Відповідно до закону, Швейцарія 
обмежилась використанням ITMOs для скорочення викидів своїх ПГ не більше ніж на 25%, а також 
взяла на себе зобов’язання використовувати кредити для компенсації викидів, втілених у 
імпортованих товарах, що їх країни зазвичай не вважають частиною своїх НВВ. 

Країни, які генерують кредити, відомі як «країни, що передають результати пом'якшення» 
(transferring countries), оскільки вони передають кредити на скорочення викидів вуглецю іншій 
країні. Україна була б однією з них. 

Угоди, підписані сторонами, демонструють, що положення статті 6.2 можуть бути узаконені і 
працювати прозоро. 

У Статті 6.2 Паризької угоди окреслена модель, яку може прийняти Україна, а Швейцарія кілька років 
тому чітко дала зрозуміти, що буде підтримувати двосторонні угоди на основі принципів статті 6. Це 
перша країна, яка працює за цією моделлю та фактично підписує угоди, хоча Японія та Швеція 
оголосили про наміри створити програми за подібними напрямками. 

Незалежно від положень Статті 6, такі країни, як Україна, потребуватимуть довгострокової співпраці 
у сфері скорочення викидів. Стаття 6.2 містить достатньо настанов, які реалізуються, наприклад, 
Швейцарією. 

Принципи, якими слід керуватись 

Найважливішим аспектом угод зі Швейцарією є те, що вони гарантують неможливість подвійного 
обліку кредитів Інакше кажучи, після того, як кредит буде генеровано і передано до Швейцарії, він 
буде вилучений обома країнами та його не можна використати знову. Якщо з'являться докази 
подвійного обліку або інших порушень, Швейцарія не зможе заявляти про скорочення викидів. 

Багато неурядових організацій підтримують такі програми добровільного вуглецевого ринку, однак 
з обережністю ставляться до способу управління програмами. Окрім уникнення подвійного обліку, 
існують (принаймні) три інших принципи, якими повинні керуватись такі програми: 

1. Використання вуглецевих ринків для досягнення цілей пом’якшення наслідків зміни клімату має 
відбуватися лише тоді, коли країна-покупець прийняла НВВ, що узгоджується з обмеженням 
глобального потепління на рівні 1,5 градуса 



2. Такі трансакції, швидше за все, призведуть до економії коштів країни-покупця. Заощадження 
мають бути реінвестовані в заходи, спрямовані на протидію змінам клімату 

3. Двосторонні угоди повинні відповідати найвищим соціальним та екологічним стандартам у всіх 
приймаючих країнах ... і отримувати кредити лише від дуже цінних проєктів. 

Партнерство 
Повний спектр інституційних можливостей, необхідних для розробки та запуску успішної схеми, не 
завжди можна розвинути в одній організації; більшість схем, які розглядаються у цьому дослідженні, 
були розроблені партнерствами. 
Проєкти, спрямовані на створення результат-орієнтованих схем вуглецевого землеробства, повинні 
намагатись залучати кілька сторін, які виконуватимуть допоміжні ролі: 
· організація, яка відповідатиме за загальну координацію проєкту; 
· консультативний відділ, який набирає фермерів і супроводжує їх в процесі розробки стратегії 

управління їхньою фермою; 
· відділ аудиту/моніторингу, який відбирає зразки та контролює результати; 
· науковий партнер, який дає рекомендації щодо використання відповідних протоколів відбору 

зразків і підтримує оцінки потенціалу; 
· один або кілька фінансових партнерів, які фінансують розробку проєкту, і, залежно від схеми 

виплат, надають фінансування для виплат фермерам; 
· консультативні сторони проєкту (наприклад, групи фермерів або зацікавлені екологи).. 

Етап 5 – Розробка та запуск системи моніторингу, звітності та верифікації 

Розробка та запуск системи МЗВ, ймовірно, буде найбільшою разовою витратою для результат-
орієнтованої схеми вуглецевого землеробства. Чим вищим буде необхідний ступінь точності, тим 
більшою буде вартість системи. 

Розробка з нуля системи МЗВ може коштувати дорого, залежно від обсягу необхідних досліджень. 
Якщо немає підтверджених показників, то існує ризик того, що це буде взагалі неможливо. В таких 
випадках доцільно залишити можливість розробки схеми, орієнтованої на дії. 

Моніторинг, звітність та аудит, ймовірно, вимагатимуть значного фінансування протягом усього 
періоду дії схеми. Якщо буде залучений зовнішній верифікатор, його витрати також необхідно 
враховувати. 

Для прикладу далі наведені (орієнтовні) витрати на дотримання системи Золотого стандарту: 



Стаття витрат Сума Коментар 

Затвердження методології (новий 
метод) 

50,000 євро Тривалість приблизно 5 місяців 

Методологія (існуючий метод, раніше 
затверджений в іншому місці) 

7,500 євро Тривалість приблизно 2 місяці 

Сертифікація (аналітичний огляд) 5,000 євро  

Сертифікація (аудит) 30-40,000 євро  

Верифікація 30-40,000 євро 
Протягом двох років від прочатку 
проєкту, а потім кожні п’ять років 

Підтвердження верифікації 1,500 євро 

Реєстр – відкриття рахунку 1,000 євро  

Реєстр – збір за кожен проданий 
кредит 

0.30 євро  

Вимоги до конвертованих компенсаційних кредитів надзвичайно суворі. Наприклад, система 
управління «компенсаціями Золотого стандарту» вимагає від розробників схеми спершу 
затвердити свою методологію, потім сертифікувати схему у незалежного рецензента і нарешті 
забезпечити проведення регулярних циклів перевірки незалежним верифікатором. 

Вимоги до добровільних кредитів на скорочення викидів можуть бути менш суворими. Вимоги 
до ланцюга постачання приватних компаній і схем, які фінансуються державою, визначаються на 
розсуд органу-розробника схеми, але, як правило, вони є більш м’якими. 

Загалом можна зробити висновок, що вимоги до МЗВ є тим вищими, чим більша відстань між 
регулятором абсорбції/скорочення викидів вуглецю (адміністратором схеми) та її користувачем 
(покупцем або джерелом фінансування). 

 
1-Вимоги до МЗВ; 2-Державні схеми; 3-Приватні схеми, наприклад, у рубриці 3; 4- Централізоване фінансування;  
5- Сертифікати скорочення викидів; 6-Верифіковані конвертовані компенсаційні кредити; 7-Зовнішнє фінансування 



Інші початкові витрати 

Окрім витрат на розробку і тестування системи МЗВ та наймання і оплати команди розробників, є 
багато інших аспектів розробки схеми, які потрібно врахувати при складанні бюджету: 

· визначення базового рівня; 
· навчання; управління рекламою та ЗМІ; 
· виготовлення керівних матеріалів, довідників і посібників для учасників і адміністраторів 

схеми. 
Для запуску великих схем зі складною системою перехресних перевірок та правилами прийнятності 
земельних ділянок, можуть знадобитися спеціальні ІТ-системи. 
Вартість розробки таких систем може бути дуже високою. Доступними є стандартні системи ІТ, але 
потрібно з обережністю оцінювати їх придатність для конкретної схеми. 

Інші поточні витрати 
Найбільш очевидними поточними витратами є виплата винагороди фермерам за скорочення 
викидів парникових газів або секвестрацію вуглецю, яких вони досягають завдяки управлінню 
фермою. 

Витрати на управління, а отже, і величина винагороди, можуть суттєво відрізнятись. Деякі форми 
вуглецевого землеробства, особливо зосереджені на ефективності використання ресурсів або 
покращенні утримання худоби, можуть приносити вигоду від підвищення продуктивності, а 
додаткові витрати можуть бути невеликими або навіть від'ємними. В інших випадках вони можуть 
бути значними. 

Прикладом може бути повторне зволоження та відновлення торфовищ. Витрати на відновлення 
торфовищ суттєво відрізняються у випадку відновлення верхового торфовища (в середньому 
близько 4900 євро/га) та низинного торфовища (близько 6240 євро/га), однак фермери можуть 
страждати від постійної втрати доходу (тобто альтернативних витрат), особливо якщо повторне 
зволоження робить землю непридатною для отримання прямих виплат. 

Окрім виплат фермерам, ймовірно, будуть значні витрати на персонал і підрядників. Нарешті, 
будуть інші поточні витрати, зокрема, витрати на адміністрування, інформаційні технології та 
зв’язок. 

Фінансування ланцюга постачання або фінансування ланцюга створення вартості 

Можливості для застосування фінансування такого типу виникають, коли комерційна організація, 
як правило, в секторі харчової промисловості або роздрібної торгівлі, прагне вжити заходів для 
зменшення вуглецевого сліду своєї продукції. 

Частина викидів парникових газів, які складають цей слід, виникатиме безпосередньо внаслідок 
діяльності організації, але інші викиди виникають опосередковано через дії постачальників 
(наприклад, фермерів). Останні іноді називають викидами компанії «в рубриці 3». Фінансування 
схеми вуглецевого землеробства для своїх постачальників є одним із способів, яким організація 
може зменшити свій вуглецевий слід. 

Для прикладу можна назвати програму підтримки агролісівництва у Швейцарії компанією Coop, яка 
працює у сфері роздрібної торгівлі продовольчими товарами. 

Ця схема була заснована швейцарською компанією Coop, щоб заохотити сільськогосподарські 
підприємства у своєму ланцюгу постачання садити дерева на орних землях і пасовищах та 
доглядати за ними. Основна увага приділяється деревині та дикорослим фруктовим деревам (як, 
наприклад, волоський горіх, дуб, дика груша та солодкий каштан), які можна висаджувати разом зі 
стандартними фруктовими деревами. 



Фермери-учасники отримують безкоштовні поради щодо вибору, розташування та регулярного 
догляду за деревами, а також виплати в розмірі 75 швейцарських франків за дерево (за умови 
посадки мінімум 20 дерев на одній фермі). Це додаткові виплати доповнюють інші форми 
підтримки сільського господарства. 

Мета полягає в тому, щоб забезпечити скорочення викидів на 4500 т CO2/рік протягом 50 років, яке 
враховується виключно проєктом захисту клімату Coop. Для підтвердження взятих зобов’язань і 
забезпечення нагляду компанія користується послугами незалежного фонду myclimate. 

Поєднання різних джерел фінансування 

Навіть якщо метою є розробка схеми, яка після запуску може фінансуватись за рахунок продажу 
вуглецевих кредитів, для покриття всіх витрат може знадобитись кілька джерел фінансування. 
Зокрема додаткові джерела фінансування потрібні, щоб покрити початкові витрати на розробку 
схеми, оскільки вони можуть бути значними. 

Схема фінансування могла б бути такою: 

 
1-Негрошовий внесок експертів, наприклад, робота в комітетах; 2-Науково-дослідні програми; 3-Урядові гранти, гранти від НУО або 

фондів; 4-Надходження з вуглецевого ринку; 5 - Проєкт 

Етап 6 – Встановлення розміру виплат 

На цьому етапі дуже важливо зрозуміти, як можна визначити розмір виплат, і звернути увагу на те, 
наскільки супутні вигоди, які створює схема вуглецевого землеробства, можуть вплинути на розмір 
виплат. 
Більшість схем, проаналізованих у цьому дослідженні, генерують дохід через продаж досягнутих 
скорочень викидів/збільшення абсорбції (кредити в розмірі однієї метричної тонни еквіваленту 
двоокису вуглецю – мт CO2-екв.). Ціни визначаються ринком, встановлюються шляхом переговорів 
або їх можна зафіксувати заздалегідь. 

Ринкове визначення величини винагороди 
Ціна, яку отримають розробники проєкту, може коливатись в широких межах. Як уже зазначалося, 
великий вплив на ціну має ринок (ринок відповідності чи добровільний ринок), на якому продаються 
кредити. Крім того, безумовно вплине на ціни очікуване зростання попиту на поглинання вуглецю з 
боку міжнародних авіакомпаній після визнання REDD+ і подібних підходів Схемою компенсації та 
скорочення викидів вуглецю для міжнародної авіації (CORSIA). 
У 2019 році ціни на кредити, генеровані проєктами з землекористування та лісового господарства, 
коливались на добровільних ринках в широкому діапазоні (від 0,5 до понад 50 дол. США за тонну 
CO2-екв із середньою ціною 4,3 дол. США за тонну CO2-екв). Загалом у світі в сегменті «Лісове 
господарство та землекористування» видано кредитів на 159 млн дол. США. Однак на ринках 
відповідності, найбільш релевантних для схем, що розглядаються у цьому дослідженні, ціни на 
вуглець складали від 6 до 13 доларів США за метричну тонну CO2-екв. 



Ціни, отримані на ринку відповідності, значною мірою залежатимуть від балансу попиту та 
пропозиції. Національні та регіональні уряди і наднаціональні органи (такі як ЄС) відіграють ключову 
роль у визначенні цього балансу через висування вимог до забезпечення відповідності 
організаціями, які діють у межах їх повноважень. Політики можуть прийняти рішення встановити 
більш жорстку верхню межу обсягу викидів або змінити відсоток квот, який можна компенсувати. 
Зазвичай учасникам ринку дозволяється компенсувати лише певну частку своїх квот, оскільки 
більшість політиків хотіли б заохотити їх як зменшувати власні викиди, так і купувати компенсації. 
Встановлення жорсткішого обмеження на викиди при збереженні або збільшенні частки квот, який 
можна компенсувати, має призвести до підвищення ринкової ціни вуглецевих кредитів на ринку 
відповідності. 
 
Ціни, отримані на добровільних ринках, були набагато нижчими, ніж на ринках відповідності, але є 
більше можливостей підвищити як попит, так і ціни шляхом врахування супутніх вигод. 
 
Проведені дослідження свідчать про те, що для багатьох типів результат-орієнтованих схем 
вуглецевого землеробства, ринки самі по собі навряд чи принесуть достатню віддачу, щоб повністю 
винагородити фермерів і покрити витрати на розробку проєкту. 
У більшості випадків, схеми, орієнтовані на продаж на ринках вуглецевих кредитів, захищають 
окремих фермерів принаймні від деяких труднощів торгівлі вуглецевими кредитами. 
 
Виявлено три моделі функціонування схем, спрямованих на відновлення та повторне зволоження 
торфовищ, а також підтримання та підвищення вмісту ґрунтового органічного вуглецю (SOC) у 
мінеральних ґрунтах (можливо, найбільш перспективні варіанти для України). 

Торгова платформа схеми – схема керує ексклюзивною торговою платформою, продаючи різним 
клієнтам кредити, генеровані різними проєктами. Цей підхід використовується компанією Moor 
Futures, яка збирає пакети кредитів, створених окремими проєктами відновлення торфовищ і 
пропонує їх на продаж за ціною, що відображає вартість доставки для цього проєкту. 

Керована посередником – окремі розробники проєктів або набувачі кредитів допомагають 
розвивати проєкт і покривати витрати на початковому етапі, забезпечуючи при цьому 
повноваження і право на торгівлю випущеними кредитами. У такій децентралізованій системі 
схема може керувати реєстром, щоб відстежувати кредити, але відповідальність за забезпечення їх 
цілісності делегується. Цей підхід використовувався схемами max.moor і Peatland Code. 

Біржова модель – розробники проєктів в рамках різних схем використовують центральний реєстр 
для відстеження унікально ідентифікованих кредитів, якими можна торгувати. Цей підхід 
використовується Європейським зеленим курсом у Нідерландах і дозволяє агрегувати та продавати 
кредити з багатьох різних секторів разом рекультивацією торфовищ. 
 
Модель 

 
Приклади 

 
Сильні сторони 

 
Слабкі сторони 

 
Торгова 
платформа 
схеми 

 
MoorFutures 

 
Якщо попит високий, це 
дозволяє отримати кращу 
надбавку до ціни. Крім того, 
організація комплексної 
схеми полегшує 
адміністрування та зменшує 
трансакційні витрати для 
фермерів. 

 
Єдиний маркетинговий канал і слабкий вплив 
на ціноутворення. 

 
Не відповідає Верифікованому вуглецевому 
стандарту (VCS), стандартам МЧР, СВ або СТВ-ЄС 
щодо незалежної верифікації. Схему складно 
розширювати, оскільки вона повністю залежить 
від зацікавлених і спроможних експертів. 

 



 
Керована 
посередником 

 
Peatland 
Code і 
max.moor 

 

Гнучке налаштування та знижені 

централізовані витрати на 

функціонування схеми. Модель 

створює можливості для 

експертів і компаній, тому її легше 

масштабувати та нарощувати. 

 
Практично всі землевласники змушені будуть 
наймати консультантів, розробників і керувати 
цією роботою. Необхідно більше контрактів і 
юридичних домовленостей. 

 

 
Біржова 

модель 

 
Схема 
Європейського 
зеленого курсу 
в Нідерландах  

 
Прозоре ціноутворення та 
економічна ефективність на 
національному рівні. Працює 
краще зі збільшенням масштабу 
та дозволяє прозоро 
встановлювати ціну. 

 
Обмежена можливість або немає можливості 
забезпечити надбавку до ціни за додаткові 
вигоди. Зазвичай вартість кредиту, 
генерованого рекультивацією торфовищ, не 
може конкурувати з кредитами від проєктів 
енергоефективності чи іншими промисловими 
кредитами. 
Залежно від схеми та правил біржі, 
агрегування проєкту може бути складним і 
спричинити здорожчання підготовки проєкту, 
включаючи контракти та юридичні 
домовленості. 

 

Неринкове визначення величини винагороди – зворотні аукціони 
Для результат-орієнтованого вуглецевого землеробства відмінність між ринковими і неринковими 
схемами не зовсім очевидна, оскільки всі схеми передбачають винагороду за певний продукт. 
Однак у цьому контексті йдеться про випадки, коли уряди чи державні органи безпосередньо 
викуповують кредити (наприклад, щоб досягти цільових національних показників скорочення 
викидів). 
Для визначення винагороди, що виплачується фермерам, може використовуватись зворотний 
аукціон, який дозволяє урядам або регуляторам купувати секвестрацію вуглецю/скорочення 
викидів ПГ за найнижчою ціною. 
Проблема такого підходу полягає в тому, що заохочення виключно цінової конкуренції може 
змусити учасників торгів знижувати якість проєктів, тому важливо, щоб ставки приймались лише від 
проєктів, які можуть продемонструвати відповідність необхідним стандартам для забезпечення 
цілісності кредитів і відсутності негативних зовнішніх ефектів. 

Виплати на основі витрат 
Альтернативний підхід полягає у визначенні винагороди на основі витрат. 
Виплати в ЄС за екологічне управління земельними ресурсами, які здійснюються в рамках Спільної 
сільськогосподарської політики, були встановлені за принципом покриття понесених фермерами 
витрат, будь-якого упущеного доходу (або альтернативних витрат) і можуть включати трансакційні 
витрати фермера. 
Такий метод визначення виплат схвалений Світовою організацією торгівлі, як такий, що не спотворює 
торгівлю, і тому кваліфікує здійснені виплати як «зелену скриньку» заходів державної допомоги. 
Визначення виплат таким методом допускає значну гнучкість. У випадку виплат за результатами рівень 
винагороди може ґрунтуватись на передбачуваних витратах для досягнення певного рівня показника 
результату, враховуючи понесені фермером витрати на МЗВ як трансакційні витрати. 
Спільна сільськогосподарська політика є очевидним джерелом неринкового фінансування результат-
орієнтованих (і заснованих на діях) схем вуглецевого землеробства. 



29. ПІДСУМКИ КОНЦЕПЦІЇ ВУГЛЕЦЕВОГО ЗЕМЛЕРОБСТВА – Приклад – проєкт 
рекультивації торфовища 

 
1-Вплив (Потенціал скорочення викидів; Соціально-економічний вплив; Екологічні та екосистемні послуги); 2-Сталість (Довгостроковий 

ефект (постійність); Показники сталості; Узгодженість з ЦСР); 3-Ефективність (Просування до цілі; Розуміння з боку фермера; Вуглецеві 
кредити; Рекультивація і повторне зволоження торфовища); 4-Справедливість (Розподіл витрат і вигод); 5-Механізм оцінювання 
проєкту рекультивації торфовища; 6-Практична здійсненність (Необхідні зусилля; Можливості; Перешкоди); 7-Економічність (Витрати на 
впровадження проєкту (наприклад, витрати на МЗВ, адміністративні витрати, витрати на впровадження) 

Структура схеми 

Структура схеми буде, мабуть, найважливішим чинником у забезпеченні та підтриманні участі 
фермерів.  

Основною потенційною перевагою «чистих» результат-орієнтованих схем є гнучкість На відміну 
від схем, заснованих на діях, немає необхідності вказувати, які заходи повинні і не повинні 
вживати фермери, а також немає потреби в інтрузивних системах контролю та верифікації таких 
дій. 

Однак, якщо винагороди пропонуються наперед, це призводить до певного відхилення від 
результат-орієнтованого підходу.  

Особливості результат-орієнтованої схеми вуглецевого землеробства, які повинні заохотити та 
підтримати участь фермерів 

Раннє визнання зусиль. Повинно пройти багато часу, перш ніж можна буде верифікувати 
результати. Тому важливо визнавати та нагороджувати зусилля фермерів. Схема повинна 
винагороджувати фермерів не лише за конкретні результати, але й за прийняття рішення про 
перехід до вдосконалених агроекологічних методів, а також за запроваджені заходи та зміни в 
управлінні ще до того, як можна буде верифікувати бажаний кінцевий результат. 



Прості плани та угоди. Плани, складені в рамках контрактів із фермерами, мають бути 

наочними, простими, актуальними та переконливими. 

Прості вимоги до звітності. Звітність не повинна бути для фермерів надмірним 
адміністративним тягарем, хоча певна участь фермерів необхідна. 

Гнучкість підходу. Надання фермерам свободи вибору найбільш відповідних методів 
управління та змін у веденні господарства. Фермери самі вирішують, як досягти узгодженого 

пом’якшення наслідків зміни клімату та ширших результатів сталого розвитку. 

Безкоштовні поради. Вільний доступ до консультативних послуг авторитетного та довіреного 

радника, але це мають бути поради, а не вказівки. Фермер повинен почуватись господарем. 

Підтримка міністерства або агентства. Фермери повинні бути впевнені, що участь у схемі не 
зашкодить іншим формам підтримки сільського господарства та не порушить будь-яких 
правил чи положень. 

Системи, які зміцнюють довіру та надійність. Будь-яка система покарань, яка необхідна для 
забезпечення відповідності та запобігання зловживанню схемою, має вважатись 
справедливою та справедливо застосовуватись. Для вирішення спорів може знадобитися 
схема оскарження. Адміністративні системи також мають бути міцними та надійними, 
забезпечуючи отримання фермерами своєчасних і точних виплат. 

Уроки існуючих проектів і методологій:  

1. Подолання опору фермерів впровадженню нових методів агролісівництва  

2. Підвищення поінформованості політиків щодо важливості існуючих традиційних систем 
агролісівництва  

3. Покращення інституційного співробітництва в питаннях політики та потенціалу підтримки 
розвитку агролісівництва 

4. Уроки існуючих проектів: розробники схем повинні спиратись на досвід поточних ініціатив та 
проектів (наприклад, ПРООН у Гані?) 

5. Прийнятність 

6. Залучення фермерів та консультативна підтримка 

7. Додатковість 

8. Показники результату 

9. Винагорода 

10. Управління 

РЕЗЮМЕ - Рекомендована схема збереження та підвищення вмісту грунтового органічного 
вуглецю (SOC) у мінеральних ґрунтах  

Мета: Стимулювати збільшення запасів ґрунтового органічного вуглецю, одночасно забезпечуючи 
покращення загального балансу ПГ.   

Масштаб/охоплення: орні землі, пасовища, садівництво або багаторічні культури на  фермах будь-
якого типу, за умови, що до схеми будуть включені всі відповідні землі ферми.  

Кліматичні дії: дії, які підтримують і збільшують вміст ґрунтового органічного вуглецю та сприяють 
здоров’ю ґрунту   



Основні міркування: (1) вибір підходу до моніторингу, звітності та оцінки (вимірювання або оцінка) 
і (2) прийнятний рівень екологічної невизначеності.   

Типи схем та управління: Існуючі схеми можна поділити на чотири основні типи:   

1. Схема, за якою фермерам пропонується вибрати заходи, які будуть впроваджені, але виплати 
розраховуються на основі очікуваного результату заходів, а не втраченого доходу чи додаткових 
витрат. У той же час на підвибірці ферм ведеться моніторинг вмісту грунтового органічного вуглецю, 
що дозволить оцінити загальний вплив проекту і вплив окремих заходів. Це підхід навчання на 
практиці, коли досвід накопичується на основі результатів.   

2. Гібридна схема: за якою фермери наперед отримують гарантовані виплати (як і виплати за дії), 
моніторинг здійснюється через регулярні проміжки часу, а в кінці періоду виконання зобов’язань 
фермери отримують доплату, яка дорівнює різниці між передоплатою та загальним результатом.   

3. Сертифіковані кредити або чисті результат-орієнтовані схеми: фермерам платять виключно за 
виміряні або оцінені фактичні зміни рівнів ґрунтового органічного вуглецю.   

4. Зусилля компанії в рамках зменшення вуглецевого сліду в ланцюгах постачання. 

Вимоги до управління та МЗВ залежать від схеми. 

Моніторинг, звітність і оцінка: Моніторинг на рівні ферми, як мінімум, кількісно визначає 
підвищення рівня ґрунтового органічного вуглецю (т CO2-екв.); механізми повинні демонструвати 
кроки, вжиті для кількісного визначення повного балансу ПГ, пов’язаного з управлінням ґрунтом 
(тобто враховуються викиди ПГ, пов’язані з обробітком ґрунту або внесенням добрив), оскільки 
секвестрація ґрунтового органічного вуглецю також містить компонент викидів.  

Типові етапи проєкту:  

Етап 1: Базовий рівень грунтового органічного вуглецю (SOC) на фермі визначають шляхом 
відбору проб та/або достатньо надійних розрахунків. Відбір проб є пріоритетним підходом, 
якщо використовуються розрахунки, їх потрібно ретельно обґрунтувати; 

Етап 2: Радники/консультанти допомагають фермерам визначити управлінські заходи, 
спрямовані на збереження/підвищення рівня SOC і розробити стратегію управління SOC як 
мінімум на період дії проекту;  

Етап 3: Фермери впроваджують і документують рекомендовані заходи; 

Етап 4: Консультанти відвідують ферми через вибрані проміжки часу (мінімум один раз за 
період виконання проєкту); проводиться другий відбір проб; відбувається обговорення оцінки 
для внесення коректив до управління, якщо це необхідно; здійснюється виплата залежно від 
виміряної секвестрації вуглецю або друга гарантована виплата;  

Етап 5: Наприкінці періоду виконання проєкту проводяться остаточні вимірювання; 

Етап 6: Фермер зобов’язується підтримувати рівень SOC протягом мінімум 5 років після 
отримання останнього платежу. Для захисту від коротких періодів дії зобов’язань 
застосовуються дисконтування та резерви. Схеми повинні намагатись збільшити період дії 
зобов’язань щонайменше до 10–15 років і включати надійні резерви..  

Винагороди: Фермери отримують винагороду за встановленою ставкою євро за тонну 
секвестрованого вуглецю за умови, що вони задовольняють критеріям прийнятності. Щоб зменшити 
ризик для фермерів і підвищити темпи їх залучення, може знадобитись використання гібридної 
моделі, коли фермерам платять за зміни в управлінні, доповнені бонусом за кількість 
секвестрованого вуглецю (в т CO2-екв.).  



Принципи побудови схеми: 1) зменшити витрати на МЗВ, зберігаючи надійність; (2) зняти 
витрати з фермерів (щоб максимізувати залучення фермерів і зменшити загальні витрати схеми); 
навчання на практиці шляхом поступового вдосконалення МЗВ, коли ставатимуть доступними 
покращені або економічно ефективніші методи. 
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Додаток 1 – Ініціативи щодо впровадження ринків вуглецю у світі 

 

Data last updated April, 01 2021

Name of the initiative Type Status

Type of 

juridiction 

covered Jurisdiction covered World Bank region

Year 

Start Year End

GHGs covered 

[MtCO2e]

Proportion of 

global GHG 

emissions 

covered

Government 

income, previous 

year Value [billion US$]

Alberta TIER ETS Implemented Subnational Alberta North America 2007 0 153.87512 0.002840319 0.341225627 2.783371811

Argentina carbon tax Carbon tax Implemented National Argentina Latin America and the Caribbean  2018 0 88.1248 0.00162666 0.000488279 0.180258345

Austria carbon tax Carbon tax Under consideration National Austria Europe and Central Asia 2022 0 N/A N/A N/A 0

BC GGIRCA ETS Implemented Subnational British Columbia North America 2016 0 0 0 N/A 0

BC carbon tax Carbon tax Implemented Subnational British Columbia North America 2008 0 46.3749 0.000856016 1.265817748 1.374762505

Baja California carbon tax Carbon tax Implemented Subnational Baja California Latin America and the Caribbean  2020 0 N/A N/A N/A 0

Beijing pilot ETS ETS Implemented Subnational Beijing East Asia & Pacific 2013 0 69.65343 0.001285704 0 0.610211026

Brazil undecided Undecided Under consideration National Brazil Latin America and the Caribbean  TBC 0 N/A N/A N/A 0

Brunei undecided Undecided Under consideration National Brunei East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

California CaT ETS Implemented Subnational California North America 2012 0 352.64 0.006509239 1.698315586 5.11326

Canada federal OBPS ETS Implemented National Canada North America 2019 0 73.52361 0.001357143 0.203541584 0

Canada federal fuel charge Carbon tax Implemented National Canada North America 2019 0 179.72438 0.00331746 3.406685237 3.010831877

Catalonia carbon tax Carbon tax Under consideration Subnational Catalonia Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Chile ETS ETS Under consideration National Chile Latin America and the Caribbean  TBC 0 N/A N/A N/A 0

Chile carbon tax Carbon tax Implemented National Chile Latin America and the Caribbean  2017 0 58.10493 0.001072535 0.165 0.1655

China national ETS ETS Implemented National China East Asia & Pacific 2021 0 3996.904164 0.073777236 N/A 0

Chongqing pilot ETS ETS Implemented Subnational Chongqing East Asia & Pacific 2014 0 21.20448 0.000391405 0 0.530538721

Colombia ETS ETS Under consideration National Colombia Latin America and the Caribbean  TBC 0 N/A N/A N/A 0

Colombia carbon tax Carbon tax Implemented National Colombia Latin America and the Caribbean  2017 0 44.3532 0.000818698 0.029319679 0.116589315

Cote dIvoire carbon tax Carbon tax Under consideration National Cote dIvoire Sub-Saharan Africa TBC 0 N/A N/A N/A 0

Denmark carbon tax Carbon tax Implemented National Denmark Europe and Central Asia 1992 0 22.0087 0.00040625 0.575428418 0.534777077

EU ETS ETS Implemented Regional EU, Norway, Iceland, LiechtensteinEurope and Central Asia 2005 0 1725.77348 0.031855354 22.5476216 33.6623297

Estonia carbon tax Carbon tax Implemented National Estonia Europe and Central Asia 2000 0 1.6059472 2.96E-05 0.001667932 0.00274603

Finland carbon tax Carbon tax Implemented National Finland Europe and Central Asia 1990 0 40.29444 0.000743779 1.5246308 1.419629896

France carbon tax Carbon tax Implemented National France Europe and Central Asia 2014 0 171.723904 0.003169782 9.63172 8.9675225

Fujian pilot ETS ETS Implemented Subnational Fujian East Asia & Pacific 2016 0 76.008 0.001403001 0 0.256190096

Germany ETS ETS Implemented National Germany Europe and Central Asia 2021 0 398.6204 0.007357973 N/A 0

Guangdong pilot ETS ETS Implemented Subnational Guangdong (except Shenzhen)East Asia & Pacific 2013 0 163.30875 0.00301445 0.001716529 1.921109004

Hawaii carbon tax Carbon tax Under consideration Subnational Hawaii North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Hubei pilot ETS ETS Implemented Subnational Hubei East Asia & Pacific 2014 0 138.37428 0.002554195 0.007506772 0.913140331

Iceland carbon tax Carbon tax Implemented National Iceland Europe and Central Asia 2010 0 2.6158 4.83E-05 0.052695749 0.046959019

Indonesia  carbon tax Carbon tax Scheduled National Indonesia East Asia & Pacific 2022 0 N/A N/A 0

Indonesia ETS ETS Under consideration National Indonesia East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Ireland carbon tax Carbon tax Implemented National Ireland Europe and Central Asia 2010 0 32.16115 0.00059365 0.5802524 0.579608162

Israel carbon tax Carbon tax Under consideration National Israel Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Jalisco carbon tax Carbon tax Under consideration Subnational Jalisco Latin America and the Caribbean  TBC 0 N/A N/A N/A 0

Japan carbon pricing mechanismETS Under consideration National Japan East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Japan carbon tax Carbon tax Implemented National Japan East Asia & Pacific 2012 0 1008.9135 0.018623126 2.364834371 2.438185863

Kazakhstan ETS ETS Implemented National Kazakhstan Europe and Central Asia 2013 0 156.52129 0.002889163 0 0.180217114

Korea ETS ETS Implemented National Korea, Republic of East Asia & Pacific 2015 0 513.41955 0.009477004 0.21923009 17.9672244

Latvia carbon tax Carbon tax Implemented National Latvia Europe and Central Asia 2004 0 0.53556 9.89E-06 0.005000272 0.018120264

Liechtenstein carbon tax Carbon tax Implemented National Liechtenstein Europe and Central Asia 2008 0 0.054184 1.00E-06 0.00635273 0.002082039

Luxembourg carbon tax Carbon tax Implemented National Luxembourg Europe and Central Asia 2021 0 7.03365 0.000129831 N/A 0

Malaysia ETS ETS Under consideration National Malaysia East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Manitoba ETS ETS Under consideration Subnational Manitoba North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Manitoba carbon tax Carbon tax Under consideration Subnational Manitoba North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Massachusetts ETS ETS Implemented Subnational RGGI North America 2018 0 11.8849 0.000219379 0.01578 0.06968782

Mexico carbon tax Carbon tax Implemented National Mexico Latin America and the Caribbean  2014 0 188.191055 0.003473743 0.229892368 0.254477281

Mexico pilot ETS ETS Implemented National Mexico Latin America and the Caribbean  2020 0 328.718 0.006067673 N/A 0

Montenegro ETS ETS Under consideration National Montenegro Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Netherlands carbon tax Carbon tax Implemented National Netherlands Europe and Central Asia 2021 0 25.63644 0.000473213 EU ETS 0

New Brunswick ETS ETS Implemented Subnational New Brunswick North America 2021 0 N/A N/A N/A 0

New Brunswick carbon tax Carbon tax Implemented Subnational New Brunswick North America 2020 0 5.52318 0.00010195 0.098925587 0.068052327

New Zealand ETS ETS Implemented National New Zealand East Asia & Pacific 2008 0 45.25383 0.000835322 0 0.480839591

Newfoundland and Labrador PSSETS Implemented Subnational Newfoundland and LabradorNorth America 2019 0 4.58767 8.47E-05 0 0

Newfoundland and Labrador carbon taxCarbon tax Implemented Subnational Newfoundland and LabradorNorth America 2019 0 5.01443 9.26E-05 0.04643852 0.064347519

Northwest Territories carbon taxCarbon tax Implemented Subnational Northwest Territories North America 2019 0 1.33273 2.46E-05 0.015089534 0.018384894

Norway carbon tax Carbon tax Implemented National Norway Europe and Central Asia 1991 0 49.33104 0.000910582 1.758378397 1.45477404

Nova Scotia CaT ETS Implemented Subnational Nova Scotia North America 2019 0 13.244 0.000244466 0.022839634 0

Ontario EPS ETS Scheduled Subnational Ontario North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Oregon ETS ETS Under consideration Subnational Oregon North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Pakistan ETS ETS Under consideration National Pakistan South Asia TBC 0 0 0

Pennsylvania ETS ETS Under consideration Subnational Pennsylvania North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Poland carbon tax Carbon tax Implemented National Poland Europe and Central Asia 1990 0 16.103025 0.000297239 0.001181901 0.001117735

Portugal carbon tax Carbon tax Implemented National Portugal Europe and Central Asia 2015 0 23.56424 0.000434963 0.276031 0.520365678

Prince Edward Island carbon taxCarbon tax Implemented Subnational Prince Edward Island North America 2019 0 0.96936 1.79E-05 0.0103462 0.012121315

Quebec CaT ETS Implemented Subnational Quebec North America 2013 0 60.90162 0.001124158 0.549064863 0.837522

RGGI ETS Implemented Subnational RGGI North America 2009 0 160.263024 0.00295823 0.4163 0.448362

Saitama ETS ETS Implemented Subnational Saitama East Asia & Pacific 2011 0 7.44 0.000137332 N/A 0.006587145

Sakhalin ETS ETS Under consideration Subnational Russia Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Saskatchewan OBPS ETS Implemented Subnational Saskatchewan North America 2019 0 8.65238 0.000159711 0 0

Senegal carbon tax Carbon tax Under consideration National Senegal Sub-Saharan Africa TBC 0 N/A N/A N/A 0

Serbia ETS ETS Under consideration National Serbia Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Shanghai pilot ETS ETS Implemented Subnational Shanghai East Asia & Pacific 2013 0 104.195 0.001923293 0.012849621 0.80088684

Shenyang ETS ETS Under consideration Subnational Shenyang East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Shenzhen pilot ETS ETS Implemented Subnational Shenzhen East Asia & Pacific 2013 0 24.38409 0.000450096 0.000404784 0.074993739

Singapore carbon tax Carbon tax Implemented National Singapore East Asia & Pacific 2019 0 44.7824 0.00082662 0.143642305 0.134295162

Slovenia carbon tax Carbon tax Implemented National Slovenia Europe and Central Asia 1996 0 10.645914 1.97E-04 0.14729484 0.080870257

South Africa carbon tax Carbon tax Implemented National South Africa Sub-Saharan Africa 2019 0 512.248 0.009455379 0.043314417 0.097281635

Spain carbon tax Carbon tax Implemented National Spain Europe and Central Asia 2014 0 9.22398 0.000170262 0.129206 0.120296034

Sweden carbon tax Carbon tax Implemented National Sweden Europe and Central Asia 1991 0 44.1486629 0.000814922 2.283956265 2.295169193

Switzerland ETS ETS Implemented National Switzerland Europe and Central Asia 2008 0 6.0415476 0.000111518 0.007716294 0.116563086

Switzerland carbon tax Carbon tax Implemented National Switzerland Europe and Central Asia 2008 0 18.1246428 0.000334555 1.238835157 1.214004592

TCI-P ETS ETS Scheduled Subnational TCI North America TBC 0 N/A N/A N/A 0

Taiwan undecided Undecided Under consideration Subnational Taiwan East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Tamaulipas carbon tax Carbon tax Implemented Subnational Tamaulipas Latin America and the Caribbean  2021 0 N/A N/A N/A 0

Thailand ETS ETS Under consideration National Thailand East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Tianjin pilot ETS ETS Implemented Subnational Tianjin East Asia & Pacific 2013 0 53.757 0.000992279 0.008637429 0.464520504

Tokyo CaT ETS Implemented Subnational Tokyo East Asia & Pacific 2010 0 13.18 0.000243284 N/A 0.010150587

Turkey ETS ETS Under consideration National Turkey Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

UK ETS ETS Implemented National United Kingdom Europe and Central Asia 2021 0 192.426201 0.003551917 N/A 0

UK carbon price support Carbon tax Implemented National United Kingdom Europe and Central Asia 2013 0 134.115231 0.002475579 0.94772 0.85218852

Ukraine ETS ETS Under consideration National Ukraine Europe and Central Asia TBC 0 N/A N/A N/A 0

Ukraine carbon tax Carbon tax Implemented National Ukraine Europe and Central Asia 2011 0 221.58319 0.004090114 0.030847584 0.047692308

Uruguay carbon tax Carbon tax Under consideration National Uruguay Latin America and the Caribbean  TBC 0 N/A N/A N/A 0

Vietnam ETS ETS Under consideration National Vietnam East Asia & Pacific TBC 0 N/A N/A N/A 0

Virginia ETS ETS Implemented Subnational Virginia North America 2020 2021 0 N/A N/A 0

Washington ETS ETS Scheduled Subnational Washington North America TBC 0 65.861 N/A N/A 0

Zacatecas carbon tax Carbon tax Implemented Subnational Zacatecas Latin America and the Caribbean  2017 0 N/A N/A N/A 0

Note: Carbon pricing initiatives are considered "scheduled for implementation" once they have been formally adopted through legislation and have an official, planned start date.  Carbon pricing initiatives are considered 

“under consideration” if the government has announced its intention to work towards the implementation of a carbon pricing initiative and this has been formally confirmed by official government sources.   Jurisdictions 

that only mention carbon pricing in their NDCs are not included as different interpretations of the NDC text are possible. The carbon pricing initiatives have been classified in ETSs and carbon taxes according to how they 

operate technically. ETS does not only refer to cap-and-trade systems, but also baseline-and-credit systems such as in British Columbia. However, systems operating like a baseline-and-offsets program, such as Australia 

Safeguard Mechanism, fall outside the scope of the definition of ETS. Carbon pricing has evolved over the years and initiatives do not necessarily follow the two categories in a strict sense. Due to the dynamic approach to 

continuously improve data quality, changes to the map do not only reflect new developments, but also corrections following new information from official government sources.    



 


