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МИ НАДАЄМО 
ПОСЛУГИ З УПРАВЛІННЯ 
ЕКОЛОГІЧНИМИ 
ТА СОЦІАЛЬНИМИ РИЗИКАМИ

Baker Tilly допомагає компаніям поліпшити свої природоохоронні показники, підвищити ефективність 
управління ризиками, отримати додатковий прибуток. Ми готові надати консультаційну підтримку, 

запропонувати практичні рішення в цій галузі, реалізувати локальні чи комплексні проекти.

ПІДГОТОВКА 
ІНТЕГРОВАНОГО ЗВІТУ

Baker Tilly пропонує послуги клі-
єнтам, що бажають скористатися 
інструментами інтегрованої звіт-

ності відповідно до Міжнародного 
стандарту <ІО>.

ВІДПОВІДНІСТЬ 
ЕКОЛОГІЧНИМ 

ВИМОГАМ БАНКІВ
Допомога в запровадженні 

Performance Standards для МФК і 
Performance Requirements для ЄБРР 
з метою отримання кредитування 
міжнародних фінансових органі-
зацій (МФО). Розробка програм і 

заходів.

АНАЛІЗ ВПЛИВУ ДІЯЛЬНОСТІ 
КОМПАНІЇ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ

Проведення аналізу; розробка 
методології обліку та інвентаризації 
викидів парникових газів; розроб-

ка переліку заходів зі зниження, 
запобігання і компенсації викидів 

парникових газів.

ЧИСТЕ ВИРОБНИЦТВО, 
РЕСУРСОЕФЕКТИВНІСТЬ, 

БЕНЧМАРКІНГ
Проводимо загальну оцінку вироб-
ництва і розробляємо план заходів 

щодо покращення виробництва. 
Ми працюємо як з окремим на-

прямком чи технологією, так і з усім 
виробництвом одразу.

РОЗШИРЕНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ 
ТА СОЦІАЛЬНИЙ АУДИТ

Допомагаємо підвищити ефек-
тивність роботи існуючих систем 

екологічної та промислової безпеки 
(EHS – Environment, Health & Safety). 

Діагностуємо системи відповід-
но до критеріїв оцінки зовнішніх 

аудиторів.

ЕКОЛОГІЧНИЙ 
DUE DILIGENCE

Великий досвід екологічного Due 
Diligence в різних галузях дозволяє 
Baker Tilly проводити оцінку еколо-
гічної складової транзакцій і проек-

тів будь-якого рівня складності.

ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ОВД ТА EIA

Підготовка Звіту ОВД, що включає 
аналіз та прогноз впливу на до-

вкілля; оцінку екологічних ризиків. 
В тому числі – аналіз та визначення 

оптимального альтернативного 
варіанту планованої діяльності.

Проведення громадських слухань.
Супровід протягом всієї процедури.

АНАЛІЗ 
СТІЙКОСТІ ЛАНЦЮГА 

ПОСТАВОК
Аналіз відповідності підрядників, 

постачальників внутрішнім і зовніш-
нім вимогам. Перевірка їх релевант-
ності в комерційному, екологічному 
та соціальних аспектах діяльності.

ПІДГОТОВКА 
АБО ПІДТВЕРДЖЕННЯ 

НЕФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
Процедура перевірки виконується 
у відповідності до Міжнародного 
стандарту з підтвердження досто-

вірності інформації (ISAE) 3000, 
відповідно до принципів Глобальної 

ініціативи зі звітності (GRI).

                              

Олександр ПОЧКУН, 
Керуючий партнер Baker Tilly

ШАНОВНІ ПАРТНЕРИ!
Сталий розвиток – це коли бізнес існує не тільки зара-
ди отримання прибутку, хоча основа економічної тео-
рії говорить про те, що саме таке завдання бізнесу. Але 
ми вважаємо, що  гроші  – це лише один компонент з 
усіх можливих сутностей бізнесу.
У бізнеса завжди є ризики. І тільки один з них – це фі-
нансовий. Якщо  ж ми подивимося на  все, що  бізнес 
оточує (довкілля, суспільство, держава, міжнародні 
співтовариства і навіть світовий прогрес), все це теж 
ризики для нього. Наразі зміни інноваційного середо-
вища, кліматичні, екологічні та соціальні несуть більше 
загроз розвитку бізнесу, ніж ризики фінансові. З фі-
нансовими ризиками компанії навчилися працювати, і 
досить добре їх оцінюють, можуть на них реагувати… 
В оцінюванні всіх інших досі є велика частка невизна-
ченості та невпевненості. Бізнеси, які націлені на ста-
лий розвиток, усе більше уваги приділяють тому, щоб 
їх усунути або мінімізувати.
З розвитком технологій і збільшенням швидкостей лю-
дина стала набагато сильніше впливати на навколишнє 
середовище. Тому законодавство і нашої країни, і світо-
вої спільноти змінюється. Багато компаній вже сьогодні 
зобов’язані оцінювати вплив на довкілля, навіть на рівні 
проекту для інвестування. Працюючі компанії також зму-
шені враховувати екологічні та соціальні фактори, осо-
бливо якщо їхня продукція або послуги поставляються 
в Євросоюз. Регулювання в Україні стає більш жорстким, 
більш вимогливим до  бізнесу, і потрібно враховувати 
це в своєму розвитку. Адже це регуляторні ризики, без-
посередній ризик впливу на довкілля, що згодом може 
генерувати ризики соціальні, адже впливає на середо-
вище проживання людей.
Фахівці Baker Tilly розробили і активно реалізують цілий 
спектр послуг, які сприяють в  тому самому «сталому 
розвитку» бізнесу. Ми допоможемо оцінити вплив ва-
шої діяльності на навколишнє середовище, позначимо 
ті ризики, які в зв’язку з цим виникають, і на базі цього 
розробити як комплексну програму щодо оптимізації 
впливу на довкілля. Знаємо, як допомогти в отриманні 
фінансування для  таких програм від міжнародних ін-
ституцій. Готові проконсультувати щодо технологічних 
рішень, допомогти вибудувати взаємодію зі стейкхолде-
рами, підготувати звітність, зокрема за стандартом GRI, 
забезпечити її креативну реалізацію.

Ця брошура  – перша в  циклі 
«Сталий розвиток». Це екс-

клюзивний аналіз новацій європей-
ських та українських регуляторних 
документів, що  регламентують 
роботу бізнесу в екологічному кон-
тексті. Сподіваємося, вона буде 
вам корисна!
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Зміна клімату та захист озонового шару
• Директива 2003/87/ЄС про  встановлення схеми 

торгівлі викидами парникових газів у рамках Спів-
товариства

• Регламент ЄС 842/2006 про  фторовані парникові 
гази

• Регламент ЄС 2037/2000 про субстанції, що руйну-
ють озоновий шар

Генетично модифіковані організми
• Директива 2001/18/ЄС про  вивільнення у  навко-

лишнє середовище генетично модифікованих ор-
ганізмів

• Регламент ЄС 1946/2003 про транскордонне пере-
везення генетично модифікованих організмів

• Директива 2009/41/ЄС про використання генетич-
но модифікованих мікроорганізмів у  замкненій 
системі

ЄВРО(еко)ІНТЕГРАЦІЯ

Управління довкіллям та інтеграція еколо-
гічної політики у політики інших галузей
• Директива 2011/92/ЄС про оцінку впливу окре-

мих державних і приватних проектів на навко-
лишнє середовище (процедуру оцінки впливу 
на довкілля імплементовано в 2017 році)

Підвищення якості атмосферного повітря
• Директива 2008/50/ЄС про якість атмосферного 

повітря та чистіше повітря для Європи
• Директива 2004/107/ЄС про  миш'як, кадмій, 

ртуть, нікель і поліциклічні ароматичні вугле-
водні в атмосферному повітрі

Управління відходами і ресурсами
• Директива 2008/98/ЄС про відходи
• Директива 2008/56/ЄС про управління відхода-

ми видобувної промисловості

Угода про асоціацію України з Євросоюзом приділяє значну увагу питанням захисту довкілля й поси-
ленню природоохоронної діяльності між сторонами. Згідно з Додатком ХХХ угоди Україна зобов’я-
зується наблизити своє законодавство до законодавства ЄС, що безпосередньо стосуватиметься 
підприємств, чия робота тим чи іншим чином впливає на навколишнє природне середовище. 

Перше, що ми говоримо нашим клієнтам, 
що екологія – це про гроші. Друге, що ми 
робимо  – це не  вживаємо в  розмовах ви-

слів «сталий розвиток»  – від нього засинають. 
До чого це я? В світі багато новомодних трендів 
задля захисту природи, зниження викидів пар-
никових газів, здорового харчування, чистого і 
ресурсоефективного виробництва і ще  багато 
чого, перелік якого могло зайняти все місце і 
більше в цьому коментарі. З іншого боку, бізнес – 
це завжди про гроші і створену цінність (value), 
які  б види реалізації бізнес не  приймав. Середо-
вище і контекст змінюються, і бізнесу потрібно 
змінювати свою усталену практику і адаптува-
тись до  нової реальності. Як би дивно не  було, 
ситуація змінюється і в Україні: прийнято купу 
нових законів, регламентів, стандартів. Ключо-
вим драйвером змін є Угода про Асоціацію Укра-
їни і ЄС і зобов’язання, які Україна взяла на себе.
Наше завдання – це бути провідником для укра-
їнського та іноземного бізнесу в  новій реально-
сті й охоплювати конкретні речі, які дійсно ма-
ють сенс і вплив на  цілком визначену бізнесову 
діяльність. Не  збиватися на  манівці, а  аналізу-
вати всі виклики і можливості, які стосуються 
цілком конкретного підприємства  чи послуг. 
Саме для цього ми вирішили випустити цю бро-
шуру  – внести ясність в  те, що  відбувається з 
Асоціацією і що саме це означає для бізнесу.
Звичайно, весь актуальний масив даних виклас-
ти в одному номері ми не маємо змоги, тому пла-
нуємо періодично випускати подібні публікації. 
Тож слідкуйте за нашими новинами або напряму 
звертайтеся з своїми питанням, адже евро (еко) 
інтеграція насувається!

ЯКІ ПРИНЦИПИ ЗАПРОВАДЖЕННЯ 
ЗАКОНОДАВСТВА ЄС?

РЕГЛАМЕНТИ  – найбільш пряма форма права 
ЄС. Регламенти мають обов,язкову юридичну силу 
для усіх країн-членів ЄС і часто подібні до внутрішніх 
державних законів.

ДИРЕКТИВИ встановлюють загальні правила, кін-
цеві результати та  цілі, а  також терміни, коли вони 
мають бути імплементовані. Країни-члени ЄС можуть 
переносити ці правила як вважають за потрібне.

РІШЕННЯ стосуються лише конкретних питань із за-
значенням певних осіб чи організацій та є повністю 
обов,язковими для виконання.

ОСНОВНІ СФЕРИ ЕКОЛОГІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА ТА ГАРМОНІЗАЦІЇ ЗАКОНОДАВСТВА 
ЗІ ЗНАЧНИМ ВПЛИВОМ НА БІЗНЕС-ДІЯЛЬНІСТЬ:

Підвищення якості води та управління водними 
ресурсами
• Директива 91/271/ЄС про очищення міських стічних 

вод
• Директива 91/676/ЄС про захист вод від забруднення, 

спричиненого нітратами з сільськогосподарських дже-
рел (Нітратна директива)

Охорона природи
• Директива 92/43/ЄС про  збереження природного се-

редовища існування, дикої флори та фауни (Оселищна 
директива)

Промислове забруднення та техногенні загрози
• Директива 2010/75/ЄС про промислові викиди
• Директива 96/82/ЄС про  контроль за  загрозами 

значних небезпек, пов'язаних з небезпечними речови-
нами

Олександр БАСЬКОВ, 
Керівник відділу сталого розвитку

В основі європейського екологічного 
законодавства зазвичай застосовуються 

конкретні принципи, серед яких:
• принцип «забруднювач платить» – сторона, відпові-

дальна за забруднення, відповідно також є суб’єктом 
відшкодування збитків, завданих навколишньому се-
редовищу

• принцип вжиття заходів перестороги – забезпечує 
швидке реагування в умовах можливої небезпеки для 
здоров’я людини, тварин або захисту навколишнього 
середовища

• принцип вжиття запобіжних заходів
• принцип відшкодування шкоди, завданої навколиш-

ньому середовищу, передусім у джерелі забруднення
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Проведення ОВД та EIA дозволяє визначити екологічну 
доцільність планованої діяльності з урахуванням об-
ґрунтованих економічних, технічних, організаційних, 
санітарних, державно-правових та  інших заходів щодо 
забезпечення безпеки довкілля. А  також дає змогу ви-
значитись з оптимальним альтернативним варіантом 
планованої діяльності з врахуванням дотримання вимог 
чинного природоохоронного законодавства.
Baker Tilly вже в січні 2018 року підготувала Звіт про оцін-
ку впливу на довкілля для біогазового комплексу згідно  
з новим Законом про  ОВД. Досвід компанії дозволяє 
проводити екологічну та соціальну оцінку впливу на до-
вкілля для достатньо широкого спектра галузей.

МИ ПРОПОНУЄМО ПОСЛУГИ З ПРОВЕДЕННЯ 
ПРОЦЕДУРИ ОВД ТА EIA

 » Підготовка звіту ОВД:
• Оцінка екологічних ризиків планованої діяльності 

до початку всіх проектних робіт.
• Аналіз альтернативних варіантів планованої діяльно-

сті з урахуванням екологічних наслідків (технологічні 
та територіальні альтернативи).

• Оцінка впливу на  довкілля в  період будівництва, 
функціонування об’єкта та  після закінчення терміну 
експлуатації.

• Прогноз впливу на довкілля, виходячи із особливос-
тей планованої діяльності з урахуванням існуючого 
стану довкілля, соціально-економічних та  техноген-
них умов.

• Визначення оптимального альтернативного варіанту 
планованої діяльності з урахуванням дотримання ви-
мог чинного природоохоронного законодавства.

 » Проведення громадських слухань.
 » Супровід протягом всієї процедури.

ГАРМОНІЗАЦІЯ ЗАКОНОДАВСТВА ЄС У СФЕРІ ОХОРОНИ ДОВКІЛЛЯ – 
ОСНОВНИЙ ВПЛИВ НА БІЗНЕС ТА ТЕРМІНИ ВПРОВАДЖЕННЯ

Горизонтальне 
управління – оцінка 
впливу на довкілля

• Обов’язок надавати інформацію щодо запланованої діяльності, її опис, визначення наслідків 
реалізації проекту на довкілля, заходів з попередження негативного впливу на навколишнє сере-
довище та ін.

• Процедура діє в Україні з 18 грудня 2017 року. 

Якість атмосферного 
повітря

• Необхідність запровадження нових технологій, що знизять рівень викидів шкідливих речовин, 
зокрема оксидів азоту NOx, двоокису сірки SO2 (2023).

• Маркування продукції та продаж виключно тієї продукції, що відповідає встановленим нормати-
вам (2020).

Управління 
відходами та 

ресурсами

• Дотримання принципу розширеної відповідальності виробника (2020).
• Складання планів управління відходами та закриття місць захоронення відходів після закінчення 

робіт, щорічне звітування (2018).

Якість води

• Запровадження і дотримання принципу «забруднювач платить» (2023).
• Запровадження систем моніторингу, будівництва, модернізації та реконструкції очисних споруд 

(2023).
• Поява менеджменту землекористування, впровадження безпечніших методів ведення сільсько-

господарських робіт, обмеження щодо внесення добрив у ґрунти (2019).
• Облаштування сховищ для зберігання гною.

Охорона природи

• Оцінка планів та проектів щодо наслідків для охорони природних територій (2018).
• Необхідність врахування режиму природоохоронних зон при здійсненні діяльності сільськими та 

лісовими господарствами (2019).
• Використання землі та проведення меліорації з урахуванням характерних особливостей ланд-

шафту, які мають значення для дикої флори і фауни, наприклад, озера, болота (2019).
• Необхідність дотримання системи заборон та обмежень щодо відлову та збору визначених видів 

флори і фауни, заборони масштабного відлову та шкідливої для птахів діяльності у галузі сіль-
ського господарства (2017*).

• Заборона комерційного використання більшості видів птахів, окрім тих, що визначені Директива-
ми (2017*).

Промислове 
забруднення та 

техногенні загрози

• Застосування найкращих доступних методів та технологій здійснення діяльності, в тому числі 
зменшення обсягів та переробка відходів, впровадження технологій максимальної енергоефек-
тивності.

• Дотримання обмежень щодо граничних значень викидів шкідливих речовин, запобігання скидам 
у ґрунтові води та ґрунт.

• Запобігання аваріям та нещасним випадкам, зменшення та ліквідація їх наслідків (2020).
• Впровадження звітів про заходи безпеки та внутрішні плани дій у разі аварій, повідомлення ком-

петентних органів у разі настання аварії (2020).

Зміна клімату та 
захист озонового 

шару

• Модернізація виробництва та запровадження новітніх систем моніторингу викидів парникових 
газів.

• Необхідність дотримання суворіших вимог при здійсненні технологічних операцій з обладнан-
ням, що містить фторовані парникові гази.

• Cуворіші вимоги та обмеження з метою поступового припинення обігу контрольованих речовин 
та зменшення їх негативного впливу на озоновий шар.

ГМО

• Обов’язкові експертні оцінки екологічних ризиків, вимоги щодо діяльності, звіти про результати 
вивільнення з усіма ризиками для навколишнього середовища та здоров’я людей до 2017 року*.

• Належне маркування та пакування ГМО при розміщенні на ринку, зазначення правил безпеки 
при зберіганні або транспортуванні до 2017 року.

• Необхідність отримання дозволу компетентного органу країни-імпортера щодо запланованих 
перевезень ГМО до 2017 року.

• Зобов’язання щодо заборони вивільнення ГМО у навколишнє середовище до 2017 року. 
• Мінімізація ризиків при використанні ГМО у замкненій системі для довкілля і здоров’я людей, 

обов’язок повідомлення компетентного органу та надання інформації у разі виникнення надзви-
чайної ситуації до 2018 року*.

ОЦІНКА ВПРОВАДЖЕННЯ
Існують різні економічні, соціальні та часові оцінки виконання Україною вимог Угоди про асоціацію. Найбільше капіталовкладень 
потребуватиме енергетичний сектор (особливо виробництво енергії з викопного палива), металургія, сільське господарство. 
За оцінками Інституту економіки і прогнозування НАНУ, у найближчі 5-6 років на виконання екологічних вимог УА підпри-
ємствам потрібно буде витратити біля 11,5 млрд доларів США. 
Попри значну кількість залякувань стосовно вартості та нагальності використовувати найсучасніше екологічно дружнє об-
ладнання (аж до навіть миттєвого закриття заводів) одразу після набуття чинності Угоди про асоціацію, популярних під час 
Революції Гідності, Угода не містить вимог стосовно негайних інвестицій у вартісну модернізацію підприємств чи призупи-
нення їх діяльності. Навпаки, Україна сама може у більшості випадків визначити час і тривалість проведення реформ для 
покращення екологічної ситуації. Підприємства самостійно здійснюватимуть аналіз своєї діяльності у пошуках ризиків та опти-
мальних шляхів зменшення впливу на довкілля й презентуватимуть плани відповідним контролюючим органам. Не виключена 
суттєва фінансова підтримка фінансових інституцій ЄС – ЄБРР на модернізацію українських підприємств, яка також буде залежати 
від прозорої політики України у впровадженні екологічних вимог ЄС.

Виконання екологічних Директив ЄС не стільки потреба 
Співтовариства, скільки потреба України у чистішому повітрі, 

воді, придатному для життя навколишньому середовищі!

$11,5 млрд 
змушені будуть витратити підприємства України 

на відповідність до Вимог

ОЦІНКА ВПЛИВУ НА ДОВКІЛЛЯ
Починаючи з грудня 2017 року згідно з Законом 
«Про оцінку впливу на довкілля» (ОВД) заборо-
няється розпочинати господарську діяльність 
без  проведення оцінки впливу на  довкілля 
та отримання рішення про провадження плано-
ваної діяльності.

                              

*Дедлайни у таблиці відображають терміни запровадження Директив чи їх положень згідно з Угодою про асоціацію, однак не завжди показують реальну ситуацію з імплемен-
тації, тому для деяких норм терміни готовності бізнесом можуть бути відтерміновані.
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ПРОМИСЛОВЕ ЗАБРУДНЕННЯ: 
Європейська модель 

для зменшення викидів 
Для контролю промислових викидів Європейський Союз запровадив комплексний підхід, що базуєть-
ся на інтегрованих дозволах. Такий дозвіл має включати повний екологічний вплив підприємства, 
щоб запобігти переміщенню забруднення з одного середовища (води, землі, повітря) до іншого. 
Пріоритет надається запобіганню забрудненню і забезпечення раціонального використання та 
управління природними ресурсами. 

ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ, НА ЯКІ ПОШИРЮЄТЬСЯ ОБОВ’ЯЗОК ОТРИМАННЯ ІНТЕГРОВАНОГО 
ДОЗВОЛУ (Додаток І до Директиви)

• Енергетична промисловість (спалювання палива, електростанції – номінальною потужністю 50 МВт і більше, газо- і 
нафтопереробні заводи)

• Виробництво коксу
• Газифікація і зрідження вугілля та інших видів палива в установках з потужністю 20 МВт і більше
• Випалювання або агломерація залізних руд, у тому числі сульфідних руд
• Виробництво та обробка металів (виплавка та обробка металів, виробництво чавуну і сталі, обробка чорних та 

кольорових металів тощо)
• Гірничодобувна промисловість (виробництво цементу, вапняку, магнезії, скла, скловолокна, виробництво азбесту 

та кераміки шляхом випалу та ін.)
• Хімічна промисловість (виробництво фосфорних, азотних чи калійних добрив, органічних і неорганічних хімічних 

речовин, вибухових речовин, медичних препаратів, засобів захисту рослин та ін.)
• Поводження з відходами (спалювання, полігони та ін.)
• Установки з використанням летких органічних сполук 
• Установки, що виробляють діоксид титану
• Інші види діяльності (целюлозна, картонно-паперова, текстильна та шкіряна промисловості, бойні, харчова промис-

ловість та ін.)

Відповідно до Директиви, функціонування найнебезпечніших 
для довкілля установок, спалювальних заводів, заводів зі спа-
лювання відходів або заводів зі спільного спалювання відходів 
має здійснюватися лише за наявності дозволу. NB! Директива 
не  застосовується у  науково-дослідних і дослідно-конструк-
торських роботах.

Експлуатація установок має здійснюватися за таки-
ми принципами:
• Застосування найкращих доступних методик
• Відсутність значного забруднення
• Зменшення обсягу відходів
• Ефективне використання енергії
• Запобігання аваріям та обмеження їх впливу
• Попередження ризику забруднення та відновлення ділянки 

після остаточного припинення діяльності
Виданий інтегрований дозвіл повинен містити всі дані, необ-
хідні для дотримання встановлених вимог. Серед них – гранич-
ні значення для викидів в атмосферне повітря та воду, вимоги 
щодо охорони ґрунтів і ґрунтових вод, заходи з моніторингу 
та  управління утвореними відходами, вимоги до  моніторин-
гу викидів (методика вимірювання, частота, порядок оцінки), 
зобов’язання принаймні щорічно надавати компетентному 
органу інформацію щодо моніторингу викидів, вимоги до ре-
гулярного обслуговування заходів з попередження викидів, 
заходи, пов’язані з аномальними ситуаціями (порушеннями 
функціонування, витоками, перебоями тощо), положення 
про мінімізацію транскордонного забруднення, умови оцінки 

дотримання граничних значень викидів.
В  умовах дозволу надається посилання на  висновки найкра-
щих доступних технологій (ВАТ). Однак країни-члени ЄС мо-
жуть встановити жорсткіші умови дозволів, порівняно з ВАТ 
або визначити умови дозволів на основі найкращих доступних 
технологій, не  описаних у  відповідних висновках ВАТ, якщо 
вони відповідають критеріям з використання маловідходних 
технологій, енергетичної ефективності та ін.
Окрім ВАТ, Директива передбачає довідкові документи з най-
кращих доступних технологій  – BREFs*. Вони надають опис 
низки промислових процесів та, наприклад, очікуваних умов 
експлуатації з рівнем викидів.

Умова видачі дозволів: дозволи мають передбачати необ-
хідні заходи для забезпечення дотримання основних зобов’я-
зань операторів та стандартів якості навколишнього середо-
вища. Такі заходи мають включати:
• ГДВ забруднюючих речовин.
• Правила, що гарантують захист ґрунту, води та атмосферно-

го повітря.
• Моніторинг відходів та заходи управління відходами.
• Вимоги щодо методології вимірювання обсягів викидів, його 

частоти та оцінки.
• Обов’язкове інформування компетентного органу про  ре-

зультати моніторингу, принаймні щорічно.
• Вимоги до підтримки і контролю стану ґрунту та підземних 

вод.
• Заходи, пов’язані з винятковими обставинами (витоками, 

несправностями, короткочасними або  остаточними зупин-
ками тощо).

• Положення про зведення до мінімуму забруднення на вели-
кі відстані або транскордонного забруднення.

• Умови для оцінки дотримання гранично допустимих викидів.
До  спалювальних установок, сміттєспалювання та  сумісного 
спалювання, установок з використанням органічних розчин-

 *Усі довідкові документи, доступні для різних технологічних процесів, 
доступні за посиланням http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/

Заява на отримання дозволу повинна містити інформацію:
• Про установку (установки) та види діяльності
• Яку сировину, матеріали, енергію використовує або виробляє установка
• Джерела і кількість викидів, а також де можливий значний вплив викидів на довкілля
• Особливості ділянки (майданчика), на якій розташована установка
• Які пропонуються технології та методи попередження забруднення або скорочення викидів від установок, де попереджен-

ня неможливе
• Заходи щодо запобігання утворення відходів, підготовки до повторного використання, переробки та утилізації відходів, які 

утворюються установкою
• За допомогою яких заходів будуть у подальшому дотримуватися основні обов’язки оператора установки
• Яким чином здійснюватиметься моніторинг викидів у навколишнє середовище
• Основні альтернативи до запропонованих технологій, методам і заходам, які заявник дослідив у загальних рисах
• Для видів діяльності, пов’язаних з небезпечними речовинами (використання, виробництво чи викиди), які можуть забрудню-

вати ґрунти та ґрунтові води, оператор повинен додати базовий звіт з інформацією про поточні дані вимірювання забруднень

Основними завданнями Директиви 2010/75/
ЄС про промислове забруднення (інтегро-
ване запобігання і контроль забруднення) 
є профілактика, зменшення та запобігання 
забрудненню навколишнього середовища 
промисловістю, а також запобігання пере-
несенню шкідливих речовин між різними 

об’єктами навколишнього середовища.

http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/
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ників та установок, що виробляють діоксид титану, застосову-
ються спеціальні положення.
Граничні викиди забруднюючих речовин в  дозволі вста-
новлюються на  основі найкращих доступних технологій 
та  методик (висновках ВАТ). На  промислових установках 
необхідно застосовувати ВАТ для  досягнення високого за-
гального рівня охорони навколишнього середовища, які 
розробляються в  масштабі, що  дозволяє впроваджувати 
їх  у  відповідному промисловому секторі за  економічно й 
технічно здійсненних умов.
Установка може також отримати менш жорсткі порогові зна-
чення викидів, якщо досягнення викидів відповідно до  ВАТ 
призведе до непропорційно високих економічних втрат у по-
рівнянні з екологічними вигодами.
Директива 2010/75/ЄС також містить вимоги до проведен-
ня екологічних перевірок на  установках компетентними 
органами. Періодичність перевірок залежить від оцінки 
екологічних ризиків.
Для  установок, що  представляють найбільш серйозні еколо-
гічні загрози, перевірки можуть відбуватися не частіше одного 
разу на рік. Для установок з найменш серйозними загрозами – 
не  частіше разу на  три роки. Однак, якщо під час перевірки 
на  підприємстві виявлено порушення, повторна перевірка 
проводиться протягом 6 місяців.
Не  виключені й позапланові перевірки, якщо розслідуються 
скарги, аварії чи випадки порушення. Вони мають проводити-
ся у максимально короткий термін.
Директива відводить особливу роль громадськості: зацікав-
лені члени громадськості мають отримати можливість брати 
участь у процесі видачі дозволу на нову установку, на внесен-
ня суттєвих змін до  дозволу  чи коли передбачається засто-
сування менш жорстких порогових значень викидів, викори-
стання інших технологій тощо.
Україна наразі відстає із визначеним графіком імплементації 
Директиви. Процес запровадження інтегрованого дозволу 
нерозривно пов’язаний із реформуванням системи природо-
охоронного контролю в Україні. Згідно з Концепцією рефор-
мування системи державного нагляду (контролю) у сфері 

охорони навколишнього природного середовища, новоутво-
рений державний орган (Природоохоронна служба) матиме 
усі контрольні функції та повноваження відповідно до вимог 
Директиви 2010/75/ЄС. Державну екологічну інспекцію, своєю 
чергою, очікує ліквідація.
В Україні на виконання Директиви розроблено Національний 
план скорочення викидів від великих спалювальних устано-
вок (НПСВ). Документом передбачається поступове скорочен-
ня викидів в атмосферне повітря двоокису сірки (SO2), оксидів 
азоту (NOx) та  пилу великими сплювальними установками з 
загальною номінальною тепловою потужністю 50 МВт і біль-
ше, які отримали дозвіл на викиди до 31 грудня 2015 року, й 
у ньому чітко прописані заходи для підприємств паливно-про-
мислового комплексу для мінімізації свого впливу на довкілля.
Дія Нацплану передбачається з 1 січня 2018 року до 31 груд-
ня 2033 року. В  кінці терміну дії Нацплану будь-яка спалю-
вальна установка повинна дотримуватися вимог Директиви 
2010/75/ЄС. Викиди оксидів сірки та пилу в атмосферу повин-
ні скоротитися в 20 та 40 разів відповідно до 2028 року, і в 4 
рази – викидів оксидів азоту до 2033 року.
Участь у НПСВ є добровільною для підприємств. Установки, які 
відмовилися від приєднання до Нацплану, мають забезпечити 
самостійне виконання Директиви.
Питання запровадження інтегрованого дозволу в  Україні 
наразі залишається відкритим. Винятком є спрощення про-
цедури видачі дозволів на  спеціальне водокористування 
(ЗУ «Про  внесення змін до  деяких законодавчих актів України, 
які регулюють відносини, пов’язані з одержанням документів 
дозвільного характеру (щодо спеціального водокористування)», 

NB! У дозволі не пропонується використання 
певної технології: оператор установки може 
самостійно використовувати обладнання, здат-
не не перевищувати встановлені рівні викидів. 
Якщо для діяльності установки було встанов-
лено граничні значення викидів, відмінних від 
ВАТ, тоді оператор має щорічно передавати ре-
зультати моніторингу викидів у довкілля, щоб 
переконатися, що вони не перевищують рівнів 

викидів при ВАТ за нормальної експлуатації. 

Обсяги викидів для усіх існуючих великих 
установок, включених до НПСВ, тис. тонн 
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однак цим законом спрощується процедура тільки стосовно 
спеціального водокористування.
Запровадження в Україні інтегрованого дозволу значно спро-
стить умови ведення бізнесу, адже процедура його отриман-
ня повинна замінити собою дозвіл на  викиди забруднюючих 
речовин в  атмосферне повітря стаціонарними джерелами, 
дозвіл на спеціальне водокористування (скиди забруднюючих 
речовин та забір води), дозвіл на здійснення операцій у сфері 
поводження з відходами.

СКІЛЬКИ МОЖЕ КОШТУВАТИ РЕАЛІЗАЦІЯ
Витрати на  реалізацію положень Директиви 2010/75/ЄС сто-
суються, передусім, модернізації обладнання та  встановлен-
ня фільтрів й очисних споруд. Крім цього, інвестицій можуть 
потребувати навчання персоналу, впровадження нових сис-
тем екологічного управління та  моніторингу на  підприємстві. 
За попередніми оцінками Інституту енерговугільних технологій 
НАНУ, протягом 16  років на  модернізацію існуючих енергоб-
локів системами пило- й газоочищення необхідно інвестувати 
2,615 млрд євро. При цьому питомі капітальні витрати на уста-
новку технології мокрої вапнякової десульфуризації складають 
до 150 євро/кВт, технології напівсухої вапнякової десульфури-
зації – до 80 євро/кВт, системи азотоочищення – до 80 євро/кВт.

ДОРОЖНЯ КАРТА ВПРОВАДЖЕННЯ В УКРАЇНІ
Відповідно до умов Угоди про асоціацію, Україна зобов’язана:
• Протягом двох років після набуття чинності Угоди – ухвалити національне законодавство та визначити уповноважений 

орган з питань реалізації Директиви  – розроблено концепцію з впровадження інтегрованих дозволів та  проект закону 
«Про інтегровані дозволи»

• Протягом 5 років (до 31 грудня 2019 року)
 » встановлення механізму моніторингу відповідності
 » визначення промислового обладнання, що потребує дозволу на використання
 » запровадження найкращих наявних методик з урахуванням висновків довідкових документів (BREFs)
 » встановлення механізму моніторингу відповідності, граничних значень викидів від спалювання
 » підготовка програми зі скорочення загального річного обсягу викидів від існуючих установок (додаткове встановлення 

граничних значень викидів для існуючих установок)
• Рада асоціації визначає графік імплементації Україною положень із запровадження найкращих доступних методик розра-

хунку викидів забруднюючих речовин, що враховують довідкові документи з ВАТ для існуючих установок
• Рада асоціації невідкладно визначає графік імплементації положень для нових та існуючих установок

NB! Великі та середні спалювальні установки – 
теплові електростанції та  сміттєспалювальні 
заводи – є одним з основних джерел забруд-
нення атмосфери, при  цьому потребують 
значних інвестицій для  забезпечення дотри-
мання вимог стосовно викидів оксидів сірки, 
азоту, пилу (твердих часток золи). Найбільше 
капіталовкладень необхідно на оновлення за-
старілого обладнання, впровадження систем 
попередження утворення і уловлювання за-

бруднюючих речовин.

Інтегрований дозвіл дозволить вивести 
екологічну оцінку впливу промислових об’єк-
тів на новий рівень. Модель, про яку йдеть-

ся, сприятиме запобіганню забрудненню довкілля, 
а також підштовхне бізнес своєчасно отримува-
ти дозвільну документацію. Отримавши інтегро-
ваний дозвіл, компанія матиме впевненість щодо 
власної відповідності вимогам екологічного зако-
нодавства, мінімізує екологічні штрафи, звузить 
можливості для маніпуляцій з боку контролюючих 
органів. Великі сподівання покладаються на новий 
державний орган – Природоохоронну службу, яка 
повинна мати контрольні функції та значні пов-
новаження відповідно до вимог Директиви. Ну а 
фахівці Baker Tilly завжди готові надати вам низку 
послуг щодо оцінки впливу на довкілля, що допомо-
же в отриманні інтегрованого дозволу.

Катерина ГРОММ, 
консультант

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80
http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/616-2017-%D1%80
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/doccatalog/document?id=244996563
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=56820
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величина щорічно зменшується на 1,74%, а до 2021 року пла-
нується щорічне зменшення на  рівні 2,2%. Головний принцип 
роботи європейської СТВ – «обмежуй і торгуй» (cap&trade).
Кількість квот, які щорічно видаються у Співтоваристві, повинна 
лінійно зменшуватися починаючи з 2013 року. Абсолютна кіль-
кість квот розраховується на основі національних планів, при-
йнятих Комісією та запроваджених у період починаючи з 2008 
року. Держави-члени повинні провести аукціон для  усіх квот 
на викиди, які не видаються безкоштовно. Розподіл квот в рам-
ках аукціону здійснюється відповідно до наступних процедур:
• 88% квот розподіляють між  державами-членами на  основі 

обсягів їх викидів
• 10% квот розподіляється з метою сприяння солідарності 

та розвитку
• 2% квот розподіляється між державами-членами, викиди ПГ 

яких були принаймні на 20% нижче рівня їх викидів у базово-
му році відповідно до Кіотського протоколу

50% доходів від аукціонів квот повинні використовуватися 
для наступних цілей:
• Скорочення викидів ПГ
• Розвиток відновлюваних джерел енергії та інших технологій, 

які сприяють переходу до низьковуглецевої економіки
• Вжиття заходів щодо запобігання обезлісненню та сприяння 

збільшенню лісовідновлення
• Лісової секвестрації
• Уловлювання та зберігання вуглецю
• Переходу до  низького рівня викидів  громадським тран-

спортом
• Дослідження в  галузі енергоефективності та  чистих тех-

нологій
• Пыдвищення енергоефективності та термоізоляції
• Покриття адміністративних витрат на  управління європей-

ською схемою
Водночас розподіл дозволів у  країнах-членах ЄС відбувається 
за наступним принципом:
5% дозволів залишається у вигляді резерву для нових учасни-

ків, решта розподіляється безкоштовно та  на  аукціонах. Кіль-
кість безкоштовних дозволів зменшується з кожною фазою.
Також безкоштовні дозволи видаються компаніям, де існує 
високий ризик «вуглецевого витоку», тобто перенесення ви-
робництва у країни із менш жорсткими зобов’язаннями сто-
совно викидів парникових газів.
В енергетичному секторі з 2013 року усі дозволи розподіля-
ються шляхом проведення аукціону.
У  системі торгівлі викидами обов’язок розподілений 
між двома суб’єктами –державою та бізнесом.
У СТВ ЄС держави беруть на себе зобов’язання з регулюван-
ня секторів економіки, не  включених до  системи торгівлі  – 
домашнє господарство, транспорт, сільське господарство, 
малий і середній бізнес. Бізнес відповідає за  дотримання 
обов’язків у  рамках системи виданих квот. Таким чином, 
розподіл між державою та бізнесом співвідноситься як 55% 
та 45% відповідно.

Україна має право (але не зобов’язана) запровадити аукціон-
ний порядок розподілу квот на викиди ПГ. Відповідно до ст. 10 
Директиви країни-члени розподіляють не  менше 90% усіх 
квот безкоштовно. Україна має право перерозподілити усі 
квоти безкоштовно, а може запровадити аукціон на 10% квот. 
Ця Директива закріплює створення схеми торгівлі викидами 
ЄС (СТВ ЄС) та встановлює правила її функціонування.
Дозволи на викиди парникових газів: у ЄС з 1 січня 2005 року 
усі об’єкти, що  виконують будь-які види діяльності, зазна-
чені у Додатку І до Директиви – діяльність в енергетичному 
секторі, виробництво та  обробка заліза та  сталі, видобувна 
промисловість, виробництво деревини, паперу і картону  – 
та здійснюють викиди парникових газів, пов’язані з виробни-
чою діяльністю, повинні мати дозволи, видані компетентни-
ми органами.

УПРАВЛІННЯ КВОТАМИ
NB! Вуглецеві одиниці  – електронні платіжні інструменти 
для оплати викидів. Це квазі-гроші, «квоти», які зберігаються 

на  рахунках в  Реєстрі вуглецевих одиниць. Реєстр  – як сво-
єрідний банк з аналогічними до  звичайних банків правила-
ми відкриття рахунків, який здійснює операції не з грошима, 
а квотами. Вуглецеві одиниці в СТВ не регулюються Кіотським 
протоколом!
На період 2013-2020 роки у ЄС встановлено річне обмеження 
викидів на рівні 1,950 млрд т СО2 (42% викидів країн ЄС), і ця 

NB! Ключова мета СТВ  – економічно вигідне 
скорочення викидів парникових газів, але 
перш за все – СО2, який відповідає за близько 
90% викидів ПГ енергетики та  промисловос-
ті. Основне джерело СО2 у  промисловості  – 
спалювання викопного палива або  викори-
стання у  промислових процесах сировини, 
що містить вуглець (наприклад, випал вапня-
ку під час виробництва клінкеру або викори-

стання коксу в якості відновника заліза). 

ТОРГІВЛЯ ВИКИДАМИ
Директива 2003/87/ЄС про встановлення схеми 

торгівлі викидами парникових газів
Директива 2003/87/ЄС містить вимоги до дозволу на викиди парникових газів, вимоги до національ-
ного плану та процесу розподілу квот, а також вимоги до моніторингу, звітування та верифікації 
у сфері скорочення викидів ПГ.

ПОРОГОВІ ЗНАЧЕННЯ ВСТАНОВЛЕНОЇ ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ  
(СТОСОВНО ВСТАНОВЛЕННЯ ВИКИДІВ СО2)

Виробництво чавуну або сталі 2,5 т на годину

Виробництво цементного клінкеру 500 т на добу в ротаційних колонах, 
50 т на добу в печах іншого типу

Виробництво вапна, у тому числі кальцинація доломіту 
та магнезіту в ротаційних колонах 50 т на добу

Виробництво скла, у тому числі скловолокна 20 т на добу

Виробництво керамічної продукції шляхом випалу 
(цегла, черепиця, керамічна плитка, фарфор тощо) 75 т на добу

Виробництво мінералізованого ізоляційного матеріалу зі скла, 
гірських порід або шлаків 20 т на добу

Виробництво паперу та картону 20 т на добу

Виробництво сипучої органічної хімічної продукції 
(конверсією, частковим або повним окисленням чи іншими процесами) 100 т на добу

Виробництво водню і синтез-газу 25 т на добу

ПОДІЛ ПІДПРИЄМСТВ ЗА РЕГЛАМЕНТОМ 
ЄВРОКОМІСІЇ 2012/601 ЩОДО МОНІТОРИНГУ 

ТА ЗВІТНОСТІ

Квота на викиди

С

Квота на викиди

С
Викиди

Безоплатний 
розподіл

Аукціон
Надлишок

Дефіцит

А В

Ка
те

го
рі

я

Обсяг середньо-
річних викидів, 

т СО2-екв

Приблизна кількість об’єк-
тів в Україні (без враху-

вання об’єктів з викидами 
менше 25 тис. т СО2-екв Ча

ст
ка

 
ви

ки
ді

в

A ≤50 тис. 100 2%

B >50 тис. - ≤500 тис. 200 14%

C* >500 тис. 50 84%

* До категорії С належать ТЕС, ТЕЦ, металургійні заводи, хімічні заводи, виробни-
цтво цементу, коксохім, феросплави та глиноземний завод.  Основними гравцями 
ринку можуть стати СКМ (ДТЕК + МЕТІНВЕСТ) – біля 45% ринку, держпідприємства 
(11%), АМКР, ІСД.

Джерело: PointCarbon
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Функціонування системи торгівлі викидів квотами на ви-
киди парникових газів неможливе без  належної систе-
ми моніторингу, звітності та  верифікації звітів про  викиди. 
На рівні ЄС ці процеси регулюються відповідними регламен-

тами. У  регламенті про  верифікацію та  акредитацію звітів 
про викиди парникових газів вказуються умови акредитації 
та  позбавлення акредитації, взаємного визнання та  неза-
лежної оцінки органів акредитації. Також в ЄС діють правила 
регулювання аукціонів, які регулюють питання часу та адмі-
ністрування аукціонів з продажу дозволів на викиди парни-
кових газів.
Невиконання правил торгівлі викидами на  рівні країн-чле-
нів ЄС або  компаній жорстко карається: Єврокомісія може 
накласти штраф  чи санкції проти країни-порушника. Пере-
вищення компанією встановлених лімітів на викиди СО2 
карається штрафом з розрахунку 100 євро за тонну СО2.

ЯК ВПРОВАДЖУЄТЬСЯ В УКРАЇНІ
У  систему торгівлі викидами України за  всіма показниками 
може потрапити близько 500 установок з річним обся-
гом викидів парникових газів 200 млн тонн СО2-екв. Але, 
з огляду на політичні та адміністративні складнощі введення 
до  реєстру установок з Донбасу, територій поблизу прове-
дення ООС і Криму, система буде запускатися однією-двома 
сотнями установок  – це будуть підприємства, розподілені 
на великі і середні.
Розподіл квот можливий тільки відповідно до двох принци-
пів: безкоштовно і з аукціону.
Найвразливішим сектором до виплат за викиди СО2 буде те-
плова енергетика, а  також металургійні, нафтові, цементні 
та інші вуглецевоємні підприємства.
NB! СТВ України може мати суттєві недоліки у разі її функціо-
нування у формі, закритій від СТВ інших країн. Якщо не буде 
зв’язку між системами торгівлі викидами України та ЄС, укра-
їнська СТВ може мати досить низьку ліквідність через знач-
ний ступінь концентрації власності в  енергетичній та  мета-
лургійній галузях економіки України.
Впровадження та підтримка функціонування СТВ України ви-
магає додаткових фінансових витрат та  трудових ресурсів, 
що, за різними оцінками, складають 8,5-10,5 млн дол. США.
Варто зазначити, що створення СТВ в Україні буде майже не-
можливим без  запровадження ринку електроенергії, який 
наразі політично блокується.

МЗВ ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
В Україні на сьогодні відсутня єдина методика розрахунку ви-
кидів парникових газів, а також процедура верифікації та від-

повідний уповноважений орган. Основою для створення на-
ціональної системи торгівлі квотами на  викиди парникових 
газів в Україні має стати якісна система моніторингу, звітності 
та верифікації (МЗВ).
Цього року Мінприроди представило Концепцію національ-
ного пакета законодавства у сфері моніторингу, звітності 
та верифікації викидів парникових газів, який включає ба-
гаторівневу структуру нормативно-правових актів:
• проект закону «Про систему моніторингу, звітності та вери-

фікації викидів парникових газів»
• проект постанови КМУ з моніторингу та звітності
• проект постанови КМУ з верифікації
• проект акту про  акредитацію верифікаторів звітів парни-

кових газів
Мінприроди також розробило перелік видів діяльності, 
на які поширюються моніторинг, звітність та верифікація ви-
кидів парникових газів.
Очікується схвалення законопроекту Верховною Радою 
до  кінця 2018 року. Також до  кінця 2018 року Кабінет Міні-
стрів України повинен затвердити порядок здійснення мо-
ніторингу та  звітності викидів парникових газів, порядок 
здійснення акредитації та  верифікації, у  разі прийняття від-
повідного закону.
Створення інфраструктури СТВ:
• Визначення мінімальних критеріїв включення установки 

до системи торгівлі квотами на викиди
• Ідентифікація учасників СТВ
• Розробка та  схвалення Національного плану розподілу 

квот на викиди парникових газів
• Встановлення цільового показника скорочення викидів ПГ 

в межах системи
• Визначення правил розподілу квот / проведення аукціонів
• Визначення кількості фаз та тривалості кожної з них
• Напрацювання механізму включення нових установок 

у систему торгівлі
• Розробка системи (методик) моніторингу викидів парнико-

вих газів для секторів, включених до СТВ
• Створення системи для акредитації незалежних органів ве-

рифікації (перевірки відповідності)
• Встановлення системи штрафів та можливості оскарження
• Створення реєстру

NB! Створення в Україні системи торгівлі вики-
дами має відбуватися з урахуванням перспек-
тиви повномасштабної участі українських під-
приємств у СТВ ЄС після 2020 року. Очікується, 
що після 2021 року системи торгівлі квотами 
на викиди ПГ стануть основним інструментом 
регулювання викидів ПГ в енергетиці та про-
мисловості в усіх країнах, крім найбідніших 

країн Африки та Азії. 

Baker Tilly розрахує викиди парникових газів і оцінить вплив вашого підприємства на довкілля

NB! Оскільки все більше країн (у  тому числі 
ЄС) починають надавати перевагу товарам з 
меншим «вуглецевим слідом» та  включенню 
вуглецевої ціни до загальної вартості товару, 
рання готовність до МЗВ дозволить уникнути 

торгівельних бар’єрів.

Оскільки Україна намагається макси-
мально перейняти позитивний досвід 

експлуатації СТВ ЄС, можна очікувати й 
гармонізацію підходів до видачі дозволів 

на викиди ПГ

Заява на отримання дозволу на викиди парникових 
газів у ЄС включає:
• Тип об’єкта, вид діяльності та використовувані техно-

логії
• Використовувані матеріали, які можуть виділяти пар-

никові гази, зазначені у Додатку ІІ Директиви
• Джерела викидів ПГ
• Заплановані заходи з моніторингу та дані про викиди
• Дозвіл видається за умови, якщо оператор об’єкта 

доведе власну здатність здійснювати моніторинг та 
звітність щодо викидів. Дозвіл може охоплювати один 
або декілька об’єктів, розташованих на одній ділянці 
та контрольованих одним оператором.  

У дозволі зазначається:
• Вид діяльності об’єкта та викиди
• Програма моніторингу
• Вимоги до звітності щодо викидів
• Зобов’язання повернути протягом перших чотирьох 

місяців року кількість квот, співставну загальному об-
сягу викидів у попередньому році.

ЗГІДНО З ЗОБОВ’ЯЗАННЯМИ УКРАЇНИ ПЕРЕД-
БАЧАЄТЬСЯ ЗАПРОВАДЖЕННЯ ДРУГОЇ ФАЗИ 

Основні відмінності 
другої та третьої фаз СТВ ЄС

ІІ фаза ІІІ фаза

Які парникові гази 
регулюються СО2 СО2, PFC, N2O

Кількість галузей 
економіки 10 29

Метод розподілу 
квот

В основному безко-
штовний

Переважно через 
аукціон

Безкоштовний 
розподіл

Усі сектори, включе-
ні до СТВ

Сектори, де є ри-
зик вуглецевого 

«витоку»

Розподіл квот
Фіксується в Націо-

нальному плані 
розподілу квот

Національний 
план розподілу 
квот відсутній

Вуглецевий реєстр
Національні реєстри 

мають певну авто-
номію

Об’єднаний євро-
пейський вугле-

цевий реєстр

ПЛАН ВПРОВАДЖЕННЯ
Протягом трьох років з моменту впровадження МЗВ буде 
забезпечено нормативну базу для  впровадження систе-
ми торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні, 
включно з визначенням уповноваженого органу з СТВ.
• до  кінця 2018  р.  – встановлення системи визначення 

відповідних установок та визначення парникових газів
• до кінця 2019 р. – перелік об’єктів регулювання СТВ
• до  кінця 2019  р. – розроблення національного плану 

розподілу квот на  викиди парникових газів між  уста-
новками

• до  кінця 2019 р.  – запровадження дозвільної системи 
на викиди парникових газів та системи введення в обіг 
одиниць квоти на викиди парникових газів, що прода-
ватимуться на  національному рівні між  установками 
в Україні

Фази реалізації Директиви 2003-87/ЄС:

I фаза IІ фаза

2005 20112008 2014 20172006 20122009 2015 20182007 20132010 2016 2019 2020

IІІ фаза

Дозволи на викиди ПГ 
переглядаються кожні 
п’ять років
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• Можливість поєднання з іншими системами торгівлі ви-
кидами

• Інші заходи

СИСТЕМА МЗВ НА ПІДПРИЄМСТВІ
Запровадження СТВ сприятиме переведенню викидів пар-
никових газів підприємства із екологічної у фінансову пло-
щину. Окрім перевірки встановлених вимог до звітності ви-
кидів парникових газів, на підприємстві має функціонувати 
система з опису потоків сировини, джерел енергії і проце-
сів виробничого циклу та  потенційних джерел викидів ПГ, 
оцінка базової лінії викидів ПГ, а також навчання персоналу 
для дотримання нових вимог. Неправильна оцінка викидів 
може призвести до надмірних витрат, зокрема на нові тех-
нології, устаткування тощо.
Основні шляхи скорочення викидів парникових газів пе-
редбачають зміни у технологічних процесах (заміна облад-
нання), зміну сировини, пального, структури виробництва, 
логістики тощо.
Викликом для  підприємства можуть стати жорсткі часові 
рамки для впровадження системи торгівлі викидами (фінан-
сова/технологічна неготовність, відсутність системи моні-
торингу і можливості для верифікації, недосяжні показники 
обмеження викидів тощо).
Під час попередньої оцінки варто провести оцінку витрат 
на впровадження технологій, проаналізувати доступні аль-
тернативи, оцінити базову лінію викидів парникових газів 
на підприємстві та можливих змін до сировинного ланцюга 
для її зменшення.
NB! Чим раніше підприємство розпочне підготовку до СТВ, 
чим більше конкурентних переваг отримає.
Оператор-учасник СТВ отримує спеціальний екологічний 
дозвіл, для отримання якого повинен надати компетентно-
му органу План моніторингу викидів парникових газів уста-
новкою. Екологічний дозвіл не обмежує викиди парнико-
вих газів, але вказує такі умови діяльності:
1. Участь у  системі торгівлі викидами ПГ та  виконання її 

правил.
2. Відкриття рахунку оператора в  Реєстрі вуглецевих оди-

ниць.
3. Виконання моніторингу та обліку викидів ПГ згідно з пла-

ном моніторингу, затвердженим компетентним держав-
ним органом.

4. Забезпечення незалежної верифікації викидів.

5. Оплата викидів ПГ шляхом списання вуглеводних оди-
ниць, виданих у межах системи торгівлі викидами.

Статтею 404 глави 17 Угоди також перебачено заохочення су-
часного і сталого сільськогосподарського виробництва з ура-
хуванням необхідності захисту навколишнього середовища і 
тварин, зокрема поширення застосування методів органіч-
ного виробництва та використання біотехнологій, впровад-
ження кращих практик у цих сферах. Йдеться, зокрема, про 
застосування підходу «cross-compliance», належної сільсько-
господарської практики тощо. 
Зближення українського законодавства з європейським у 
сфері сільського господарства включає 60 регламентів та ди-
ректив ЄС, які стосуються політики якості, органічного земле-
робства, застосування генетично модифікованих організмів, 
збереження біорізноманіття та інші. 
Запровадження євроінтеграційних положень політики та 
практики ведення сільського господарства в Україні дозво-
лить закласти потужний фундамент для екологічного й стало-
го розвитку аграрного виробництва на європейських засадах, 
зменшити деградацію земельних ресурсів, покращити сере-
довище проживання сільського населення, полегшити вихід 
вітчизняних сільськогосподарських товарів на європейські 
ринки. 
Ігнорування екологічних проблем сільського господарства в 
Україні у подальшому тільки погіршуватиме ситуацію.

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО – 
екологічні акценти

Застосування екологічних пріоритетів у  веденні сільського господарства передбачено євроінте-
граційним зобов'язанням України з інтеграції екологічної політики в інші сфери політики держави.

Підходи ЄС до екологічного 
регулювання аграрного виробництва:

• Взаємна підтримка «cross-compliance» – фермери та с/г 
виробники дотримуються базових вимог, за що отри-
мують підтримку з бюджету ЄС

• Адміністративний підхід – дотримання вимог директив 
(стосовно нітратів, пестицидів та агрохімікатів, утиліза-
ції відходів тощо)

• Цільові програми агроекологічного спрямування

Cross-compliance – система надання субсидій фермерам 
за дотримання низки вимог, що стосуються захисту до-
вкілля, якості продуктів харчування і належного повод-
ження з худобою

Прямі субсидії: 

• єдина субсидія на сільськогосподарські угіддя

• субсидія на сільськогосподарські практики, що сприя-
ють збереженню навколишнього природного середо-
вища та захисту клімату

• субсидія молодим виробникам

• субсидія для районів з природними обмеженнями

NB! Зазвичай впровадження СТВ сприймаєть-
ся бізнесом як додаткове навантаження, однак 
найбільші адміністративні витрати переважно 
пов’язані з вимогами моніторингу, звітності та 
верифікації викидів. Рішення як скорочувати 
(і чи скорочувати) викиди – виключно за під-

приємством. 

Можливості для фінансування заходів 
зі скорочення парникових газів

• Прямі заощадження від впровадження інновацій, 
спрямованих на скорочення викидів

• Уникнення необхідності сплачувати штрафи за пору-
шення вимог

• Цільові кредити із зниженими відсотковими ставками

• Продаж надлишку квот на викиди парникових газів

• Використання міжнародних механізмів для  фінансу-
вання проектів, спрямованих на скорочення викидів 
парникових викидів, зокрема потенційними інстру-
ментами Паризької угоди

Квоти

Оцінка на підприємстві

Внутрішні проекти

• Технології та процеси
• Стан моніторингу та звітності ПГ, потенційні 

проблеми
• Наявність кваліфікованого персоналу
• необхідність інвестицій/кредитів на модерні-

зацію

• Оцінка потенціалу заходів зі скорочення ПГ 
на рівні підприємтва

• Можливості фінансування за міжнародними 
проектами

• Оцінка потенційної нестачі чи надлишку квот 
на викиди ПГ

ЯК СПЛАНУВАТИ ЗАХОДИ 
ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ
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Збитки України від деградації ґрунтів оцінюються у близь-
ко 20 млрд грн щороку, при тому що наша країна займає 
9-те місце у світі за площею орних земель. Ці збитки в ос-
новному – від недоотримання сільськогосподарської про-
дукції. Економічний ефект від запровадження європейських 
підходів до управління сільськогосподарськими ресурсами 
можна очікувати вже у середньостроковій перспективі. 
Інтеграція екологічних вимог у галузеву сільськогосподарську 
політику та практику – це вартісний та тривалий проект, однак 
у результаті Україна отримає переваги у вигляді підвищення 
агроекономічного іміджу країни, а також суспільні та екологіч-
ні вигоди, зокрема, з підвищення якості питної води. 
Витрати на екологічно безпечний розвиток розподіляти-
муться між державою та бізнесом. Чималу роль відіграва-
тиме державна підтримка домогосподарств та фермерів на 
виконання вимог ЄС. Розрахунки Інституту економіки та про-
гнозування НАНУ вказують, що на дотації для виведення з ак-
тивного обробітку деградованих малопродуктивних земель 
та здійснення на них екологічно безпечного господарюван-
ня необхідно 1,8 млрд грн, зокрема компенсацій втраченої 
вигоди та вартості проведених робіт. Ще 10 млн грн затрат 
необхідно на підтримку розвитку сертифікованого органіч-
ного сільського господарства шляхом надання фіксованих 
виплат на гектар на перші 20 га сільгоспугідь у розмірі 200 
грн/га. 55 млн грн затрат може понести фінансова підтримка 
господарств, які функціонують в особливо складних умовах 
(з розрахунку 50 грн/га). 

Найбільше зусиль Україні необхідно на імплементацію норм 
Директиви 91/676/ЄЕС про захист вод від забруднення нітра-
тами з сільськогосподарських джерел (Нітратна Директива). 

РЕАЛІЗАЦІЯ НІТРАТНОЇ ДИРЕКТИВИ У П’ЯТИ КРОКАХ:

Виявлення забруднених 
або тих, що знаходяться під 
загрозою забруднення вод 
азотом, за встановленими 

критеріям

Визначення уразливих зон 
сільськогосподарських 

земель, які значною мірою 
забруднюють води азотом

Розробка 
кодексу(ів) належної 

сільськогосподарської 
практики

Розробка і 
втілення в життя 
програм(и) дій у 
вразливих зонах

Моніторинг 
ситуації 

в масштабі 
країни

NB! Директива щодо нітратів стосувати-
меться 3,5 тис. сільгосппідприємств (у поло-
вини з них є ферми з поголів’ям від 100 до 
1000 голів худоби) і 1,3 млн сільських домо-
господарств (у третини з них – по 2-4 і більше 

голів великої рогатої худоби).

1
2

3
4 5

Національний кодекс сталого агрогоспо-
дарювання в  Україні ще  не  розроблено, 

але базу для  цього вже  створено. З моменту, 
коли набрав чинності Закон «Про  оцінку впли-
ву на довкілля», процедура ОВД виконує функцію 
того базису, який повинен забезпечувати до-
тримання природоохоронних вимог, зокрема й 
в  сільському господарстві. І вже  зараз однією з 
умов отримання держпідримки є отримання До-
зволу на будівництво, що своєю чергою вимагає 
проходження процедури ОВД.  І хоч Закон ОВД 
стосується лише об’єктів, які можуть мати 
значний вплив на  довкілля (великі потужності 
вирощування птиці, свиней, ВРХ; рекультивація 
та меліорація земель, тощо), але це перший крок 
до  екологічного регулювання аграрного секто-
ра відповідно до європейських норм та  основа 
впровадження підходу «cross-compliance».

На запровадження норм Директиви Угодою передбачено 
4 роки. 

Основна сфера застосування директиви – використання азот-
них добрив, виконання вимог стосовно їх зберігання, жорстке 
регулювання застосування добрив поблизу водойм, більш чіткі 
вимоги до техніки для внесення добрив.
За допомоги кодексів належної сільськогосподарської прак-
тики забезпечуватиметься зниження нітратного забруднен-
ня для ділянок поза вразливими зонами. А для вразливих зон 
(визначені води, які піддаються забрудненню нітратами з сіль-
ськогосподарських джерел, і ті, які можуть піддаватися такому 
забрудненню, а також ті земельні ділянки, з яких відбувається 
дренування у ці води) розробляються і впроваджуються про-
грами дій зі зменшення нітратного забруднення.

В Україні є пропозиція розробити відповідний кодекс у вигляді 
Кодексу сталого агрогосподарювання. За проектом, він може 
складатися з двох частин – з базових мінімальних стандартів 
для усіх сільськогосподарських виробників, які мають стати 
обов’язковою умовою отримання фермерами державної під-
тримки, а також з підвищених стандартів, які можуть також ста-
ти умовою отримання додаткової держпідтримки.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ТА ПРИКЛАДИ ЩОДО 
НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 
ПРАКТИКИ – НА ПРИКЛАДІ ПОЛЬЩІ 
1. Запобігання ерозії ґрунту: утримання у справному стані 

протиерозійного устаткування, застосування протиерозій-
них сівозмін на землях з нахилом 7°, закладання захисних 
смуг на територіях, піддатливих до вітрової ерозії та ін.

2. Попередження зміни механічного складу та структури 
ґрунту: застосування легших за вагою с/г технічних засобів, 
зменшення числа проходів с/г техніки, збільшення площ під 
багаторічними травами тощо. 

3. Застосування ресурсозберігаючих технологій: технології з 
характеристиками мінімального обробітку ґрунту, з дифе-
ренційованою системою внесення добрив, збереження рос-
линних рештків на поверхні ґрунту, інтегрована боротьба 
зі шкідниками і хворобами, використання якісного насіння, 
адаптованого до ресурсозберігаючих технологій та ін. 

4. Дотримання сівозмін: кожне господарство площею 5 га і 
більше має розробити план сівозміни з дотриманням пра-
вильного добору та чергуванням сільськогосподарських 
культур. Одна культура може вирощуватися не більше двох 
років, частка зернових не повинна перевищувати 50%. 

5. Збереження природних осередків посеред полів.
6. Зберігання та використання мінеральних та органічних до-

брив: вимоги до складування добрива у польових кагатах, 
гною, річної норми внесення добрив та достатньої кількості 
худоби для забезпечення норми (170 кг азоту/га), період 
застосування органічних добрив на полях (1 березня – 30 
листопада). 

7. Застосування засобів захисту рослин: використання тільки 
дозволених засобів, причому коли ефективні біологічні й 
агротехнічні методи захисту недостатні або не спрацьову-
ють. Хімзасоби мають вноситися тільки справною технікою, 
за безвітряної погоди, на відстані щонайменше 5 м від доріг, 
20 м від будинків та господарських споруд, пасік, зелених 
угідь, городів, територій заповідного фонду, поверхневих 
вод, охоронних зон і збірників води. 

8. Господарювання на зелених угіддях. Вирішення проблеми 
надмірного випасання худоби, випалювання сухої рослин-
ності, забур’янення земель карантинними бур’янами.

9. Дотримання чистоти та порядку в господарстві.

Після схвалення Національного кодексу сталого агрого-
сподарювання в Україні на рівні закону він має стати клю-
човим інструментом регулювання екологічно безпечного 
і сталого розвитку аграрної сфери!

ВИМОГИ, ЯКІ МАЄ МІСТИТИ КОДЕКС 
НАЛЕЖНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ 

ПРАКТИКИ
Обов’язкові вимоги:

• періоди, в які внесення добрива в ґрунт є небажа-
ним

• внесення добрива в ґрунт на полях, розташованих 
на крутих схилах

• внесення добрива в ґрунт на перезволожених, під-
топлених, затоплених, замерзлих чи вкритих снігом 
полях

• умови внесення в ґрунт добрив поблизу водотоків
• об’єм та умови будівництва резервуарів для збе-

рігання гною, включаючи заходи для запобігання 
забрудненню вод від стоку чи фільтрації в ґрунтові 
та поверхневі води рідин, які містять гній, та стічних 
вод від зберігання рослинних матеріалів, напри-
клад, силосу

• процедури внесення в ґрунт, включаючи норми 
та рівномірність внесення мінеральних добрив та 
гною, які підтримуватимуть вихід поживних речо-
вин у воду на прийнятному рівні

Опційні вимоги: 
• менеджмент землекористування, включаючи ви-

користання систем сівозміни та пропорцію земель-
ної площі, яка відводиться під постійні культури та 
однорідні культури

• підтримання мінімального рослинного покриву 
протягом дощових періодів, який буде витягати 
азот з ґрунту, котрий в протилежному випадку 
спричинить забруднення води нітратами

• розробка планів внесення добрив для кожної фер-
ми та ведення обліку їх дотримання

• запобігання забрудненню вод від площадкового 
стоку та ґрунтового руху води нижче межі досяж-
ності корінням сільськогосподарських культур в 
традиційних системах

Олександр БАСЬКОВ, 
Керівник відділу сталого розвитку
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