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Розділ 1: Вступ
1.1. ДОВІДКОВА ІНФОРМАЦІЯ ТА ОБГРУНТУВАННЯ
Світовий Банк надав технічне завдання організації Вертіс Екологічне Фінансування і
Клімат Фокус на виконання Дослідження з можливостей торгівлі викидами з
метою аналізу існуючих пропозицій України стосовно структуризації операцій з
одиницями встановленої кількості (ОВК) та з метою розробки засад для
українських програм на основі ОВК. Дослідження підготовлене як перший крок
двох етапної програми, яка висвітлить аналіз та проектування операцій з ОВК. На
меті другого етапу є фактичне впровадження встановленої програми чи схеми.
1.2. УКРАЇНА І КІОТСЬКИЙ ПРОТОКОЛ
Очікується, що Україна має надлишок приблизно в 1.5 мільярдів одиниць
встановленої (або визначеної) кількості (“ОВК”) протягом першого періоду дії
Кіотського протоколу (2008‐2012 роки). Такі активи можуть мати вартість, що
дорівнюватиме багатьом мільярдам Євро. Щоб отримати таку вартість, активи
необхідно продавати.
Метою Дослідження з можливостей торгівлі викидами є допомога Уряду України
в розумінні, що потрібно зробити, щоб мати можливість торгувати такими
активами, а також запропонувати придатні шляхи використання коштів,
отриманих від продажу активів.
Для України це питання має політичну та економічну значимість:


Актив у декілька мільярдів Євро суттєвий для будь‐якої економіки. Тому, з
точки зору політики є важливим забезпечити його хороше управління.



Покупці ОВК можуть попросити Уряд України надати їм зобов’язання щодо
використання коштів від продажу таким чином, щоб від цього були отримані
екологічні переваги, або щоб досягти подальші скорочення викидів парникових
газів (ПГ). Такі зобов’язання разом з реінвестуванням коштів в скорочення
викидів ПГ можуть створити подальші переваги для економіки завдяки
Кіотському протоколу.



Також велике значення має часовий аспект. Збільшена вартість та ризики
поставок
імпортованого
газу
зробили
ефективність
управлінням
Надлишок ОВК
енергетичними ресурсами країни більш актуальним.
представляє собою джерело фінансування в суттєве поліпшення енерго
ефективності, розвиток власних (і відновлюваних) джерел енергії, що тим
самим зменшить залежність від імпорту основних джерел енергії.

1.3. ЦІЛЬОВЕ ВИКОРИСТАННЯ ДОХОДІВ ВІД ПРОДАЖУ ОВК
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Відповідно до Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних
Націй про зміну клімату (РКООНЗК) певні промислові країни (які згадуються в
Додатку 1 до РКООНЗК та Додатку В до Кіотського протоколу) зобов’язались
зменшити викиди ПГ в своїх країнах протягом періоду 2008‐2012 років. Цей ліміт
підраховується шляхом встановлення кількості одиниць викидів (одиниць
встановленої кількості) кожній країні Додатку В, що дорівнює загальній кількості
викидів, яка дозволяється протягом цього періоду. Країни повинні гарантувати, що
кількість викидів протягом 2008‐2012 років дорівнюватиме кількості ОВК, якими
вони будуть володіти наприкінці 2012 року. Це досягається шляхом зменшення
власних викидів, але кредити на викиди можна імпортувати в країну завдяки
одному з Кіотських протоколів під назвою „гнучкі механізми”. Ці механізми
включають два проектні механізми – спільне впровадження (СВ) і механізм чистого
розвитку (МЧР), а також міжнародна торгівля викидами (МТВ).
СВ включає проекти, що зменшують викиди ПГ в країнах Додатку І, в той час як
МЧР включає проекти, що зменшують викиди ПГ в країнах, які не внесені в
Додаток І. Проекти МЧР та СВ, що зменшують викиди ПГ, отримують кредити на
викиди, які відповідають таким зменшенням обсягів ПГ. Ці кредити називаються
сертифіковані зменшення викидів (СЗВ) у випадку з МЧР і одиниці зниження (або
зменшення) викидів (ОЗВ) у випадку з СВ. МТР включає торгівлю СЗВ, ОЗВ і ОВК в
межах країн, внесених до Додатку І.
СЗВ та ОЗВ можуть бути продані країнам або приватному сектору, зазначеним в
Додатку І. Оскільки вони представляють „кредит” ПГ, при їх використанні країною
Додатку І вони збільшують ліміт викидів ПГ країни, який, в свою чергу,
трансформується в збільшення кількості обсягів власних викидів, що можуть мати
місце.1 При торгівлі ОВК відповідно до МТВ та при їх використанні країною
Додатку І, ліміт викидів ПГ такої країни збільшується. Таким чином ОВК є тим ж
самим інструментом, що й СЗВ і ОЗВ. Однак, на відміну від СЗВ та ОЗВ, ОВК
необов’язково поєднуються з будь‐якими проектними зменшеннями обсягів
викидів ПГ. Країна Додатку I захоче продати надлишок СЗВ, ОЗВ або ОВК
відповідно до МТВ, якщо її власні Викиди ПГ перевищують ліміт ПГ, та захоче
купити СЗВ, ОЗВ або ОВК, якщо її власні викиди ПГ перевищують ліміт.
Через скорочення промислового виробництва, яке почалося в 1990 році, Росія,
Україна та інші країни з перехідною економікою (ПЕ) можуть мати значні
надлишки ОВК. Крім того, багато з цих країн мають великий потенціал для
здійснення діяльності зі скорочення викидів. Існування великої кількості надлишку
ОВК, а саме ОВК, що виникають не через заходи по зменшенню викидів, а ті, що
становлять неочікувану користь в результаті економічного спаду, є суперечливим
Різниця полягає в тому, що в випадку з МЧР, загальний ліміт країн Додатку В
збільшується з використанням СЗВ, в той час як конверсія ОВК в ОЗВ від проектів СВ не
призводить до будь‐яких змін у сукупному асигнуванні встановлених кількостей.
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та призвело до спроб визначення екологічно надійного підходу в маркетингу цих
ОВК. Рішення Росії, України та інших країн з перехідною економікою почати
торгівлю ОВК, надішле потужний сигнал міжнародному ринку торгівлі викидами.
Кількість коштів, які Україна (та інші країни з ПЕ) може мобілізувати через
продаж ОВК, в основному залежить від розвитку прозорої та надійної програми,
що зацікавить країни (та потенційних приватних компаній), які мають інтерес у
купівлі ОВК. Ідея схеми зеленого інвестування полягає в поєднанні коштів від
продажу ОВК з інвестиціями в охорону клімату, енергетичний сектор або з
іншими природоохоронними інвестиціями. Прибутки від продажу ОВК з метою
скорочення викидів ПГ або задля фінансування інших програм або проектів, що
можуть досягти екологічних переваг, повинні розподілятись цільовим способом,
що зможе запевнити покупців ОВК, які досі виражали небажання купувати ОВК
без надання їм будь‐яких критеріїв щодо використання коштів. Цей процес
цільового використання доходів від ОВК відомий під назвою „озеленіння” ОВК.
Концепція схеми зеленого інвестування (СЗІ) описує не стільки будь‐яку
конкретну інституційну рамку, як стратегічне і заплановане управління ОВК,
скільки використання коштів від продажу ОВК заради екологічних переваг для
країни. Країна може обрати фінансування програм, стратегій або проектів,
просувати державні або приватні інвестиції, чи гранти, позики або гарантії. Кошти
можуть бути мобілізовані багатьма різними способами, такими як
скоординований урядовий продаж ОВК, або шляхом випуску ОВК, що
забезпечуються облігаціями, що б могли продаватись серед учасників приватного
сектору. В той час, коли більшість підходів до СЗІ, що були обговорені на даний
час, в основному базуються на урядовому регулятивному підході, український
Центр з питань зміни клімату запропонував підхід, який основується на торгівлі
ОВК, що забезпечуються серед приватних структур Урядом.
1.4. КОРОТКИЙ НАРИС
Цей початковий звіт (“Початковий звіт”) виконує дві функції.
По‐перше, він служить основою для кінцевого дослідження можливостей торгівлі
викидами (“Кінцевий звіт”). Тобто, початковий звіт побудований навколо того, як
ми хочемо організувати кінцевий звіт. Різні частини тексту, що були підготовлені
для кінцевого звіту, були включені в даний документ. Це дає можливість читачеві
уявити, що він або вона побачать у кінцевому звіті.
По‐друге, він слугує своєрідною стежкою до завершення кінцевого звіту. Він надає
огляд проведеної на даний момент роботи та отриманих результатів, а також
встановлює план для завершення кінцевого звіту.
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Цей початковий звіт запропонований наступним чином: кожен розділ звіту
встановлює структуру, що з’явиться в кінцевому звіті. Однак, після кожної теми
чорнового варіанту звіту ми навели два підрозділи: Робота, проведена на даний
момент та Робота, яку потрібно провести для завершення звіту.
1.5. МЕТА
Цей звіт має на меті надання ґрунтовної консультації за наступними пунктами:


Визначити концепцію СЗІ та надати свіжу інформацію щодо сучасного
розвитку ринку



Які рішення, правила, нормативні акти та установи потрібні для України для
здійснення торгівлі ОВК



Які рішення, правила, нормативні акти та установи потрібні для управління
коштами, отриманими від продажу ОВК



Навести огляд переваг покупців, економічного та цінового потенціалу,
оглянути різні торгівельні механізми



Шляхи використання прибутку від продажу ОВК з метою поліпшення екології



Забезпечити аналіз різних секторів економіки України з метою поліпшення
інвестиційного клімату, а також з метою зменшення потенціалу викидів



Запропонувати для України проектні рішення для СЗІ на основі ОВК

1.6. СТРУКТУРА ЗВІТУ
Звіт містить наступні розділи:
Розділ 2: Кіотський протокол, управління
активами і пасивами

Розділ 3: Передумови для торгівлі ОВК та
створення СЗІ

Цей розділ встановлює макроекономічні та
стратегічні основи для управління аспектом
ОВК у відповідності з Кіотським протоколом.
Цей теоретичний аналіз є важливим для
встановлення принципіальної основи для
рекомендацій і рішень, що будуть прийняті
у подальшому.
Цей розділ визначає вимоги для України
задля набуття нею спроможності продавати
ОВК. В ньому наводяться потрібні юридичні
рамки,
описуються
вимоги
технічної
придатності у відповідності з Кіотським
протоколом, дається нарис функціональних
спроможностей, потрібних для установ,
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Розділ 4: Торгівля ОВК

Розділ 5: Використання надходжень

Розділ 6: Аналіз існуючих пропозицій

Розділ 7: Аналіз українського ринку ОВК:
рекомендації

Додаток: загальний проект робочого плану
для завершення проекту

залучених у даній галузі.
У
цьому
розділі
надається
огляд
можливостей для торгівлі ОВК. У цій главі
аналізується ринок та описуються його
основні гравці. В ній описуються різні шляхи,
за
якими
відбувається
торгівля
та
розглядаються варіанти, як може бути
побудована торгівля для максимізації
переваг для України.
У цьому розділі розглядається те, як Україна
може використовувати кошти від продажу
ОВК. В ньому ми описуємо інформацію про
“озеленіння” та оглядаємо різні типи
„озеленіння”. Ми рекомендуємо комплекс
принципів і критеріїв для вибору засобів для
використання отриманих коштів. У світлі
цих критеріїв ми також описуємо існуючі
пропозиції
для
озеленіння.
Ми
рекомендуємо певний початковий проект,
який б був придатним для озеленіння в
скорому майбутньому.
Ми
описуємо
декілька
пропозицій,
зроблених покупцями ОВК, розглядаємо
практичність та бажаність цих пропозицій.
Наводяться детальні рекомендації для уряду,
включаючи:
 Продукти та інституційні важелі для
озеленіння, а також які кроки потрібно
здійснити для їх впровадження
 Пояснення ролей та функцій залучених
установ
 Структуризація торгівлі
 Можливі пілотні проекти


Робоча програма

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
Група почала роботу з початку своєї першої місії в Київ, що тривала з 25 по 27
січня 2006 року. Протягом місії був проведений міжвідомчий семінар для
презентації та обговорення дослідження можливостей торгівлі викидами,
представлений Світовим Банком, з більш широкою групою зацікавлених осіб.
Після семінару відбувся ряд двосторонніх зустрічей. Повний список усіх зустрічей
буде наведений у кінцевому звіті.
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На даний момент була проведена така робота:


Група зробила аналіз інформації, наданої Світовим Банком та українськими
партнерами.



Здійснила другий візит в Київ, що тривав з 6 по 8 лютого 2006 року. Метою
візиту було продовження зустрічей з експертами Світового Банку, які
представляли різні сектори, а також з вітчизняними експертами.



Після цього був залучений юридичний експерт, Юрій Зайчук (партнер бізнес
консалтингової групи Грант Торнтон Україна) (Grant Thornton Ukraine Business
Advisory Group), для підготовки першого висновку з приводу юридичного
статусу ОВК в Україні.



Був проведений огляд статусу України у відповідності з Кіотським протоколом,
її інституційних та юридичних засад, а також екологічних ініціатив та програм,
що тривають у світлі створення схеми зеленого інвестування на основі ОВК.



Група в цілому зробила аналіз існуючих пропозицій з приводу використання
та управління українськими ОВК та СЗІ.

РОБОТА, ЯКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ
Даний звіт підсумовує статус інформації та аналізу, отриманих групою після
першого раунду зустрічей і співбесід. Додаток I до цього звіту містить детальну
робочу програму для своєчасного завершення звіту. Найбільш важливі
неврегульовані позиції включають:
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Малюнок 1:
Road Map Ukraine GIS Options Study and Pilot Transaction

2006
Activity

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 1

2

3

4

Legal, institutional review
Buyer, GoU
consultations
Sector review
Development of
GIS Options
Pilot Transaction

Phase 1:
GIS Option Study

Phase 2: Pilot Transaction

Примітка перекладача: на Малюнку 1 терміни і вирази мають наступне значення
Road Map Ukraine GIS options Study and Pilot Transaction – Дорожня карта для України,
вивчення варіантів створення СЗІ та проведення пілотних транзакцій
Activity – діяльність
Legal, institutional review – огляд юридичних та інституційних засад
Buyer, GoU consultations – консультації для покупців та уряду
Sector review – огляд сектору
Development of GIS Options – розробка варіантів СЗІ
Pilot Transaction – пілотна транзакція
Phase 1: GIS Option Study – Етап 1: вивчення варіантів СЗІ
Phase 2: Pilot Transaction – Етап 2: пілотна транзакція
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Розділ 2: Кіотський протокол, управління активами і
пасивами
2.1. ВСТУП
Будь‐яке рішення щодо проведення операцій з ОВК повинно бути включене в
загальну стратегію, як досягти відповідності з метою, встановленою за Кіотським
протоколом. Для країн, які володіють більшою кількістю ОВК, що потрібна для
виконання своїх цілей, стратегія стосовно того, як управляти надлишком ОВК,
повинна становити частину будь‐якої стратегії щодо клімату. Так стратегія
включає рішення відносно того, як країна бажає використовувати механізми,
визначені Кіотським протоколом, для максимальної користі для глобального
клімату та своєї вітчизняної економіки.
Раціональна система управління ОВК повинна основуватись на загальних
принципах управління активами. Надалі вона повинна оцінювати переваги
операцій з ОВК, участь у спільному впровадженні, створення вітчизняних систем
торгівлі викидами, а також будь‐які інші вітчизняні стратегії щодо клімату.
2.2. ЗАГАЛЬНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ ОВК
Управління статусом країни у відповідності з Кіотським протоколом нагадує
управління активами і пасивами.
Актив ‐ це визначена кількість, яка підраховується в одиницях встановленої
кількості (ОВК), з яких Україна має 4.5 мільярдів на перший період дії протоколу.
Її вартість є функцією ринкової ціни ОВК.
Пасив – це зобов’язання надати ОВК Рамковій конвенції Організації Об’єднаних
Націй про зміну клімату (РКООНЗК) наприкінці першого періоду дії Кіотського
протоколу, тобто його вартість є функцією рівня викидів у країні та ринкової ціни
ОВК.
Чиста позиція є різницею між кількістю ОВК, що є в розпорядженні, та кількістю
викидів парникових газів (ПГ) (вираженою в тонах CO2e). Вартість чистої позиції є
цифра, примножена на ринкову ціну ОВК.
Альтернативи власника активів на протязі дії Кіотського протоколу включають:




Передати ОВК
Придбати ОВК
Перенести на наступний період дії
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Стаття 17 Кіотського протоколу дозволяє передачу або придбання ОВК та
встановлює основу для торгівлі (продажу та купівлі) ОВК. Рішення про купівлю
може основуватись на міркуваннях щодо того, що ринкова вартість збільшиться.
Таким ж самим чином, рішення про перенесення ОВК на наступний період може
основуватись на поглядах, що ринкова вартість ОВК буде більшою протягом
другого періоду дії протоколу. Рішення про продаж означає, що існує думка, що
актив упаде в ціні, або що дохід від володіння ОВК буде нижче, ніж дохід від
володіння альтернативним активом.
Рішення про продаж може бути зроблене з метою підвищення ліквідності для
досягнення інших цілей. Однією з таких цілей може бути бажання реінвестувати
отримані кошти в заходи, які зменшать викиди ПГ і таким чином створять
надлишок ОВК. Це й є суттю “озеленіння”.
Пасиви, тобто викиди в країні, можуть також управлятись завдяки стратегічним
заходам, серед яких можна навести енергетичну стратегію, транспортну, житлову,
лісову стратегію, тощо. Впровадження стратегій, які призводять до стримування
або зниження викидів ПГ в цих галузях є тим, як уряд контролює викиди.
Створення так званої “Схеми зеленого інвестування” є однією з таких стратегій,
коли може бути досягнутий прямий вплив на викиди завдяки просуванню
інвестицій і програм у всі галузі економіки.
Різні стратегії будуть асоціюватись з різними вартостями стримування або
зменшення викидів.
Теоретично (наскільки це може бути оцінено), уряд
проводитиме інвестиції в заходи, направлені на зменшення викидів, до того часу,
коли припустимі витрати на охорону довкілля від таких заходів досягнуть ринкової
вартості ОВК. Після цього буде існувати економічний сенс у купівлі додаткових
ОВК.
Оскільки стратегія зміни клімату залежить від участі країни в Кіотському
протоколі, ці основні принципи управління активами і пасивами повинні бути
використані в інформуванні підходу уряду щодо стратегії зміни клімату, а також
до управління ОВК та озеленіння.
2.3. НАСЛІДКИ ДЛЯ УКРАЇНИ
Положення України у відповідності з Кіотським протоколом є таким, що дозволяє
їй фігурувати як чистий продавець ОВК. Вона володіє істотним надлишком ОВК,
що становить державний актив країни. Рішення щодо того, коли та як продавати
свої ОВК, залежить від аналізу розвитку ринку, ринкових прогнозів, прогнозів
викидів та потреб резервування, руху грошових коштів та інвестиційних вимог, а
також від загальної потреби в ОВК.
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Крім того, Україна має альтернативу або безпосередньо продати свої ОВК, або
асигнувати їх приватним компаніям, чи конвертувати їх в одиниці зменшення
викидів (ОЗВ) у відповідності з механізмом під назвою спільне впровадження.
Структурований підхід до управління ОВК вимагає прийняття важливих рішень
щодо використання та асигнування ОВК для СВ, торгівлі ОВК та для національного
резерву.
Управління ОВК статусом України дозволить країні реалізувати потенціал ОВК, не
ризикуючи порушити статус країни за Кіотським протоколом. З точки зору
інституційних засад, було б розумно створити централізоване функціонування, яке
б наглядало за управлінням ОВК статусом країни. Установа чи установи, що
виконуватимуть таку функцію, могли б одночасно слугувати кліринговими домами
та координаційними центрами для всіх видів діяльності, що матимуть вплив на
ОВК статус України. Це б також передбачало нагляд за зобов’язаннями країни у
відповідності з РКООНЗК і Кіотським протоколом, а також прийняття стратегічних
рішень щодо використання та асигнування ОВК для СВ, міжнародної торгівлі
викидами та національного ОВК резерву країни, що буде перенесений на
майбутній період дії.
Раціональне управління ОВК також важливе для проведення надійних операцій з
ОВК та впливає на рейтинг операційних ризиків, тим самим впливаючи на
вартість ОВК. Україна б могла розглянути створення системи управління ОВК, яка
б могла в свою чергу включати такі функції, як:








Надання Уряду стратегічного консультування;
Ведення підрахунку рівня викидів ПГ в Україні;
Нагляд за дотриманням усіх зобов’язань у відповідності з РКООНЗК і
Кіотським протоколом;
Встановлення та підтримання правомочності України щодо участі в
міжнародній торгівлі викидами та СВ;
Ведення підрахунку ОВК;
Адміністрування ОВК в контексті асигнування у відповідності зі СЗІ та
подібними програмами; а також
Координація діяльності з координаторами РКООНЗК та відповідними
міністерствами.

Було б корисним організувати координацію всіх цих підрозділів одним
наглядовим органом, оскільки вони взаємопов’язані, а прийняття рішень щодо
різних питань буде залежати від статусу та виконання вимог, пов’язаних з іншими
завданнями.

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
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Загальний аналіз.
РОБОТА, ЯКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ


Актив:
o
o





Описати особливі риси активу ОВК
Описати способи впливу на розмір пасиву, особливо навівши більш
конкретні приклади, можливо запропонувавши невеликі навчальні
приклади в рамках

Україна:
o Більш ретельно описати, як наведені принципи керівництва ОВК
стосуються України
o Проаналізувати ризики та можливості для України
o Пояснити рішення, які повинні бути прийняті для підтримки
торгівлі та формування стратегії управління викидами
Презентація:
o Додати ілюстрації / графіки
o Уважне поєднання з наступними розділами
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Розділ 3: Передумови для торгівлі ОВК та створення
СЗІ
3.1. ЮРИДИЧНІ ПЕРЕДУМОВИ ТА РАМКИ
Основною одиницею Кіотського протоколу є ОВК. Кожна одиниця представляє
право промислової (Додаток I до РКООНЗК або Додаток В до Кіотського
протоколу) країни (відповідно до статті 3 Кіотського протоколу) здійснювати
викиди однієї метричної тони двоокису вуглецю парникових газів на протязі
періоду дії протоколу (на практиці період з 2008 по 2012 роки). Як було описано в
розділі 2, ОВК можуть бути придбані або передані відповідно до статті 17
Кіотського протоколу.
Усі ринкові одиниці, визначені в Кіотському протоколі, підлягають тому ж самому
визначенню: вони визначаються як одиниця ʺеквівалента однієї метричної тони
двоокису вуглецю, що підрахований з використанням потенціалу глобального потепління,
визначеного рішенням 2/CP.3, або як у подальшому переглянуто у відповідності зі
статтею 5ʺ2 Вони всі матимуть свій унікальний серійний номер. В першу чергу
вони представляють собою одиниці обліку, які відслідковуються та реєструються в
державних органах реєстрації, що створюються та підтримуються сторонами
Додатку І. Всі ці одиниці створюються відповідно до акту міжнародного права,
який покладає на сторони відповідні зобов’язання. Він не покладає зобов’язання на
будь‐яку приватну чи державну структуру, окрім держави, яка має право на
відповідне підписання та ратифікацію. Таким чином, усі права на викиди
створюються та знаходяться в володінні урядів. Таким чином, ОВК, надані
Україною, знаходяться в володінні України.
Ці права необхідно погодити з заявою, зробленою в Марракешських угодах, що
‘Кіотський протокол не створив, ані надав будь‐якого права сторонам, зазначеним у
Додатку І, включаючи права на володіння або санкціонування викидів будь‐якої форми’.3
Значення цього речення необхідно зрозуміти в політичному контексті Кіотського
протоколу:


Кіотський протокол не створює будь‐яких прав на викиди чи атмосферу, він
тільки створює право на обмежене забруднення в визначених часових рамках.



Асигнування ОВК не забезпечує будь‐якого майбутнього санкціонування на
викиди певної кількості забруднюючих речовин. Воно не надає жодного

2 Рішення 16/CP.7, 17/CP.7 та 18/CP.7 Марракешських угод.
3 FCCC/CP/2001/13/Доп.2 Рішення 15/CP.7 Принципи, природа та обсяг механізмів у
відповідності зі статтями 6, 12 та 17 Кіотського протоколу, преамбула; Рішення не
остаточного варіанту ‐/CMP.1 (Механізми), преамбула.
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санкціонування країнам, указаним в Додатку І, після першого періоду дії (2008‐
2012 роки) Кіотського протоколу.
Оскільки ОВК не представляє собою право власності на саму атмосферу, визнання
цих прав, як виду права, не суперечить преамбулі Марракешських угод відповідно
до національного законодавства. Така можливість вже розглянута механізмами
Кіотського протоколу, які чітко дозволяють приватним структурам володіти та
передавати ОВК. Сторони повинні надати повноваження та залишатися
відповідальними за участь приватних структур, що може бути досягнуто з
використанням національного законодавства.
Відповідно до загального міжнародного права, ОВК можна описати як право, що
виникає на основі угоди. Їх юридичний статус у відповідності з вітчизняним
законодавством буде залежати від відповідної юрисдикції. В багатьох юрисдикціях
вони не підпадають в будь‐яку описану правову форму та можуть розглядатися як
право “sui generis” («у своєму роді»). Більш важливо розглядати трактування ОВК
відповідно до національного законодавства, а не намагатися класифікувати ОВК як
право власності, товар, тощо. З цього буде витікати їх “юридична природа”.
Важливі міркування включають наступне: який їх статус відповідно до податкового
законодавства та законодавства про банкрутство; чи підлягають вони анулюванню
при володінні приватними структурами (тобто, чи зможе Україна повернути їх
з/без надання компенсації власнику); які правила та нормативні акти (якщо такі
існують) застосовуються для правочинності їх передачі (наприклад, чи є контракти
на продаж фінансовим інструментом як таким?); чи можуть вони
використовуватись як цінний папір та підлягати, наприклад, оподаткуванню або
іпотеці.
3.2. ПРАВОЧИННІСТЬ ДЛЯ ТОРГІВЛІ ВИКИДАМИ
Успішна схема зеленого інвестування основується на припущенні, що країна має
законне право та правочинна для передачі ОВК. Щоб виконати зобов’язання за
контрактом, що передбачає операції з ОВК, або за схемою зеленого інвестування
на основі ОВК, країна повинна мати законне право на переказ ОВК зі своїх
національних рахунків на рахунки юридичних осіб, які придбали договірне право
на певну кількість ОВК. Ця операція могла б бути обумовлена (i) контрактом між
сторонами, в якому визначаються параметри СЗІ та договірні права на ОВК, та (ii)
статтею 17 Кіотського протоколу.
Стаття 17 встановлює механізм міжнародної торгівлі викидами, який основується
на переказі ОВК з одного реєстраційного рахунку на інший. З метою участі в
операціях, передбачених статтею 17, країни повинні відповідати певним вимогам
правочинності, визначеними в Марракешських угодах (принципи впровадження
Кіотського протоколу). Виконання цих вимог є передумовою для України в наданні
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її повноважень переказувати ОВК до іншої сторони і, таким чином, виконанні
договірних зобов’язань у відповідності зі СЗІ. Вимогами правочинності є наступні:
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)

Країна є стороною Кіотського протоколу;
Визначений обсяг країни підрахований та зареєстрований у
відповідності з відповідними принципами та рішеннями;
Країна має національну систему для оцінки викидів за джерелами та
поглиначами уловлювання всіх парникових газів;
Країна створила національний реєстр;
Кожен рік країна надає необхідну поновлену інвентаризацію викидів;
Країна надає додаткову інформацію (напр., щодо поглиначів) про
дозволені обсяги викидів та робить необхідні перерахунки та поправки.

Вважається, що сторона виконала такі вимоги правочинності після того, як минуло
16 місяців з дати надання звіту Секретаріату РКООНЗК з метою сприяння
встановленню дозволених обсягів та для демонстрації своєї здатності щодо
врахування викидів та визначених обсягів (за умови, що виконавчий орган комітету
з перевірки виконання вимог не встановить, що сторона не виконала цих вимог).
Можна вважати, що сторона виконала вимоги правочинності раніше, якщо
виконавчий орган комітету з перевірки виконання вимог вирішить, що сторона не
робить подальші кроки щодо проблем впровадження стосовно вимог, указаних у
звітах груп експертів з нагляду.
Документ, згідно якого буде прийняте рішення, чи є країна правочинною, є так
званий початковий звіт.4 Цим звітом країна Додатку В може продемонструвати, що
всі установи та системи є в розпорядженні для обліку викидів ПГ для оцінки
дозволених обсягів та резерву на період дії. Вона також може надіслати у звіті
інформацію щодо діяльності, метою якої є виконання зобов’язань по скороченню
викидів, що описується в Кіотському протоколі. Звіт усіх країн Додатку В повинен
бути надісланий до 1 січня 2007 року.
В початковому звіті України необхідно зазначити всі необхідні останні кадастри
викидів, підраховані в відповідності з національною системою. Україна надала свій
кадастр з 1990 по 2003 роки в травні 2005 року. В початковий звіт Україна повинна
додати кадастр викидів на 2004 рік та розробити національну систему.
Національна система повинна включати всі установи, законодавчі та процесуальні
заходи для оцінки антропогенних викидів ПГ та поглиначів, а також інформацію
щодо звітування та ведення архівів.5
4 Підпорядкування процесів аналізу у відповідності з Конвенцією та Кіотським
протоколом, допоміжний орган з впровадження, 4 жовтня 2005 року (FCCC/SBI/2005/16).
5 FCCC/CP/2001/13/Доп.2 Рішення 19/CP.7 Методика обліку дозволених обсягів викидів
відповідно до статті 7, параграфу 4 Кіотського протоколу. Додаток (I. Методика) B.
Підрахунок визначених обсягів у відповідності зі статтею 3, параграф 7 та 8.
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Додаткова інформація про дозволені обсяги надається в національних
повідомленнях. Україна надала перше національне повідомлення в 1998 році.
Повідомлення для початкового звіту розробляються зараз компаніями ICF
консалтинг (ICF Consulting) та Арена‐Еко (Arena‐Eco). Дві консалтингові фірми
підтвердили, що всі складові частини будуть закінчені перед кінцевим терміном
подачі початкового звіту. Кінцевий термін подачі четвертого національного
повідомлення сплинув 1 січня 2006 року. Тільки 12 з 36 сторін Додатку В, які
ратифікували Кіотський протокол, подали повідомлення вчасно.
В початковий звіт буде також внесене підтвердження про ратифікацію Кіотського
протоколу, а також інформація про заснування реєстру. Перший критерій був
виконаний, коли 12 квітня 2004 року Україна ратифікувала Кіотський протокол.
Реєстр знаходиться в стадії розробки. Перевірка реєстру може бути закінчена
лише тоді, коли будуть надані ОВК та встановлений незалежний протокол
транзакцій (НПТ), завдяки якому реєстр зможе надсилати повідомлення.
Керування НПТ буде здійснюватись РКООНЗК. На останній конференції Сторін
РКООНЗК, адміністратор НПТ проінформував сторони, що в квітні 2007 року той
планує сполучити національні реєстри з НПТ. Україна планує почати роботу
реєстру до тієї дати, до кінця 2006 року.
Програма ЄС TACIS забезпечує підтримку Україні щодо виконання описаних
вимог правочинності. Від Світового Банку програмі TACIS буде наданий грант
Фонду розвитку стратегії та людських ресурсів.
Навіть якщо країна відповідає вимогам правочинності на час підписання договору
щодо СЗІ, в майбутньому вона може її втрати. Оскільки вимоги правочинності для
участі в операціях, обумовлених у статті 17, повинні виконуватись на час передачі
ОВК, це створює додатковий ризик для проведення транзакції. Це означає, що
будь‐яка СЗІ на основі ОВК, а також основоположні договори повинні визначати
механізми, які розглядають можливість становлення країни неправомочною для
переказу ОВК на рахунки одержувача.6
Отже, забезпечення відповідності з вимогами правочинності є ключовою функцією
установи СЗІ. Ризики, пов’язані з міжнародними правовими вимогами, будуть
переглянуті в кінцевому звіті. Звіт також опише та проаналізує нормативні
інструменти зниження ризику.

Аналіз того, як Україна виконує угоди участі, що наведені в статті 17, може основуватись на
наступних дослідженнях, які були проведені на даний момент:
http://www.oecd.org/dataoecd/46/47/21022503.pdf [Інституційний потенціал України];
http://www.oecd.org/dataoecd/5/40/2467141.pdf [кадастри, реєстри].
6
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3.3. ЗАКОНОДАВЧІ РАМКИ: УКРАЇНА
Верховна Рада (Парламент України або “Рада”) ратифікувала Кіотський протокол
12 квітня 2004 року (Закон № 1430‐IV). У відповідностю зі статею 1 Конституції
України будь‐яка міжнародна угода, ратифікована Радою, є складовою частиною
національного законодавства. Таким чином, Кіотський протокол є частиною
національного законодавства України.
Унікальна природа ОВК робить цей державний актив відмінним від будь‐яких
інших активів, чий статус закріплений існуючими законами України. Огляд
українського законодавства, включаючи закони про іноземні інвестиції, експорт‐
імпорт та приватизацію не виявили жодних особливих умов, які б або чітко
вповноважували, або б обмежували здатність держави Україна продавати ОВК.
Тому питання полягає в тому, наскільки існуюче законодавство може стосуватись
передачі ОВК, і яка структура може бути вповноважена для виконання операцій з
ОВК. Формуючи частину українського законодавства, Кабінет Міністрів відповідає
за впровадження Кіотського протоколу, а також за “виконання законів України”
(Ст. 116 параграф 1 Конституції України).7 Ст. 17 Закону „Про охорону
навколишнього природного середовища” (від 25 червня 1991 року) передбачає, що
Кабінет Міністрів наглядає та керує міжнародними відносинами України в сфері
охорони довкілля.
Кабінет Міністрів прийняв розпорядження від 18 серпня 2005 року, №346‐р, яким
затвердив Національний план заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, за яким створюється міжурядова комісія
для перевірки відповідності міжнародним зобов’язанням України та приймається
Національна програма, що забезпечує виконання законодавчих та нормативних
актів України. Крім цих дещо загальних положень, план не містить будь‐яких
особливих заходів, що стосуються виконання положень Кіотського протоколу (що
може вплинути на ОВК статус країни). Однак, він містить робочу програму
стосовно виконання вимог Кіотського протоколу. Одним з перших завдань є
підготовка проекту Указу президента щодо визнання Міністерства охорони
навколишнього природного середовища координатором з питань, направлених на
виконання Кіотського протоколу.

7

За Конституцією України Верховна Рада є найвищим законодавчим органом (Ст. 75), в
той час як Президент є головою країни і відповідає за загальне представництво України в
міжнародних відносинах та забезпечує виконання та повагу Конституції (Ст. 112), Кабінет
Міністрів є найвищим виконавчим органом країни (Ст. 113).
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12 вересня 2005 року Президент Ющенко підписав Указ Президента (№ 1239/2005)8,
яким підтвердив це призначення. Указ Президента зобов’язує Кабінет Міністрів
встановити порядок виконання протоколу.
Таким чином та за умови, що передача ОВК розглядається просто як виконання
положень Кіотського протоколу, встановлення порядку продажу ОВК належить до
компетенції Кабінету Міністрів України.
Спостерігаючи за управлінням та розподілом ОВК, цікаво привернути увагу на
управління природними ресурсами країни. 27 грудня 2005 року Президент
підписав Указ, яким підтвердив статус Міністерства охорони навколишнього
природного середовища, як спеціального органу управління природними
ресурсами України.
Між іншим, Указом встановлюється, що міністерство
відповідає за видачу ліцензій на використання природних ресурсів України,
контролює рівень викидів та виконує функції з міжнародної співпраці в рамках
повноважень міністерства (Параграф 4 Постанови “Про статус Міністерства
охорони навколишнього природного середовища”, який був прийнятий як Указ).
Могло б бути корисним провести аналіз стосовно того, чи зможе бути використана
запропонована система ліцензування по аналогії з управлінням ОВК.
При відсутності спеціального законодавчого або обов’язкового акту щодо продажу
ОВК, можна б було привести законодавчий аргумент на користь заяви, що при
існуючому законодавстві продаж ОВК підпадає під юрисдикцію Міністерства
охорони навколишнього природного середовища України. Однак, приймаючи до
уваги природу операції, в кінцевому звіті ми проаналізуємо цю інтерпретацію.
3.4. УСТАНОВИ
Інвестиційна схема, яка основується на обіцянці переказати ОВК з рахунку
національного реєстру України на рахунок іншої сторони Додатку В до Кіотського
протоколу, вимагає створення установ, що здатні управляти ОВК країни, а також
заснування установ, спроможних впровадити інвестиційну схему. З однієї сторони,
перші повинні бути спроможні здобути та підтримувати законодавчу здатність
України для переказу ОВК, з іншої вони повинні проводити моніторинг викидів
країни. Від останніх вимагається володіння керівницьких якостей для
адміністрування одного чи декількох фондів з метою визначення придатних
проектів та здійснення нагляду за їх виконанням.
3.4.1. Інституційні потреби
8 Президент може видавати акти для обов’язкового виконання на основі Статті 106
Конституції, яка проголошує, що “Президент України на основі та на виконання
Конституції і законів України видає укази і розпорядження, які є обовʹязковими до
виконання на території України”.
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Основоположні інституційні функції для управління ОВК та СЗІ можуть бути
розподілені на чотири групи:
Виконання положень Кіотського протоколу
 Управління системою моніторингу та звітування про національні викиди –
підтримка виконання вимог звітування (та правочинності) перед РКООНЗК – є
ключовою функцією Міністерства охорони навколишнього природного
середовища; спеціальні технічні завдання часто делегуються спеціалізованим
агентствам, компаніям
Управління пасивами за Кіотським протоколом
 Розробка та впровадження стратегії щодо зміни клімату для управління та
зменшення викидів – є іншою ключовою функцією Міністерства охорони
навколишнього природного середовища.


Розробка рекомендацій щодо стратегії зміни клімату на основі положень
Кіотського протоколу та ринку ОВК. Це завдання відноситься до компетенції
міжвідомчої комісії зі стратегії зміни клімату.9



Проведення моніторингу та звітування про вартість та вплив заходів щодо
стратегії зміни клімату – цей аспект може вимагати солідний економічний та
стратегічний досвід і, таким чином, може бути координований Міністерством
охорони навколишнього природного середовища (Міністерством фінансів та
Міністерством економіки, але насправді виконувався спеціалізованою
установою).

Управління активами за Кіотським протоколом
 Проведення аналізу ринку вуглецю для підтримки рішень щодо торгівлі –
ключова функція, яка на даний час не виконується, але яка в майбутньому буде
дуже важливою; ймовірно повинна виконуватись Центром з питань зміну
клімату, але на даний момент виконується при Міністерстві охорони
навколишнього природного середовища.


Визначення стратегії торгівлі, включаючи рішення щодо торгівлі (коли, як, як
багато, з ким, які умови), перенесення торгівлі на наступний період,
фінансування в світлі Кіотських положень, потреби ліквідності та можливості
СЗІ – функція, яка стане надзвичайно важливою. Вона б могла виконуватись
Центром з питань зміни клімату, хоча ми очікуємо, що для стратегій, а не
фактичного виконання операцій, може знадобитись погодження міністерства
або Кабінету міністрів. Через наближення до питань щодо закордонних

Рішення від 1999 року про створення міжвідомчої комісії щодо стратегії зміни клімату
визначає обов’язки комісії: “Розробка пропозицій стосовно виконання механізмів
Кіотського протоколу” (Стаття 4, параграф 3 )
9
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відносин, ми очікуємо певне залучення Міністерства закордонних справ. Крім
того, ми очікуємо, що Міністерство економіки та Міністерство фінансів
відіграватимуть ключову роль.


Виконання операцій – ключова, але більш технічна функція. Вона може бути
виконана спеціалізованою фінансовою установою – можливо Національним
банком або інвестиційною банківською установою.

Управління коштами
 Зберігання отриманих коштів та управління відповідними грошовими
рахунками ймовірно відносяться до функції Держказначейства чи
Національного банку


Розробка стратегій та пріоритетів для проектів озеленіння, програм є
рамковою функцією, що час од часу встановлює загальний напрямок та
пріоритети для проектів озеленіння. Ця функція ще не існує та повинна
управлятися на найвищому рівні. Вона припускає створення певного комітету
під головуванням, ймовірно, міністра охорони навколишнього природного
середовища.10



Винесення рішення щодо погодження про заснування структур по управлінню
коштами – в випадку розповсюдженої структури СЗІ, з великою кількістю
незалежно керованих організацій (компаній, банків, фондів, агентств, урядових
організацій, благодійних фондів, тощо), що залучені до створення, оцінки та
впровадження „зелених” інвестицій,11 основною функцією буде прийняття
рішень про надання погоджень таким структурам, як таким, що здатні
управляти коштами СЗІ, а також проведення перемовин про умови їх
залучення – це дуже важлива функція, оскільки вона є одним з багатьох
аспектів контролю потоку коштів від державного до приватного сектора. Це
означає, що відповідальність за прийняття рішень повинна встановлюватись на
досить високому, можливо міністерському рівні (Кабінет Міністрів).



Аналіз та підготовка особливих інвестиційних пропозицій для фондів
озеленіння – Виконання цієї функції насправді залежить від структур –
підрядників для озеленіння.
Кожна окрема установа, що займається

Міжвідомча комісія зі зміни клімату може використати свій мандат для розробки
національної стратегії України з метою виконання зобов’язань у відповідності з РКООНЗК і
Кіотським протоколом та проводити координацію різних установ, направлену на
виконання національного плану дій (Ст. 4, параграф 1‐2 Рішення від 1999 року). Крім того,
існує робоча група, створена Міністерством охорони навколишнього природного
середовища, в обов’язки якої входить підготовка пропозицій щодо функцій міжвідомчої
Комісії.
11 В даному тексті ми використовуємо слово “інвестиція” в широкому значенні, включаючи
гранти та некомерційні, або безприбуткові розміщення коштів
10
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екологічною діяльністю (наприклад, приватний інвестиційний фонд або банк)
буде мати свої власні стратегії та порядок здійснення пропозицій та оцінки
окремих інвестиційних можливостей.


Проведення моніторингу та звітування щодо діяльності СЗІ – може бути
делегована структурам, що займаються управлінням коштами. Така функція
може також включати організацію перевірки будь‐якої діяльності щодо
зменшення викидів. Однак, може бути потрібне виконання певних
контролюючих та аудиторських функцій, які, як ми очікуємо, може взяти на
себе Державна контрольно‐ревізійна служба (або можливо міжнародні
аудиторські організації).

Управління для досягнення відповідності з Кіотським протоколом
Операції з залученням ОВК впливають на суверенні зобов’язання України щодо
зміни клімату. Таким чином, є доцільним створити підрозділ або орган, щоб
управляв статусом країни в питаннях ОВК. Така централізована функція могла б
слугувати кліринговим домом і координаційним центром для всіх видів діяльності
та заходів, що впливають на ОВК статус України.
Відповідальний
адміністративний підрозділ буде займатись наглядом за виконанням зобов’язань
країни у відповідності з РКООНЗК і Кіотським протоколом, рекомендуючи або
навіть приймаючи рішення щодо торгівлі, а також щодо використання або
асигнування ОВК для СВ, МТВ для національного резерву країни. Можливо б було
розглянути більш обмежений мандат, за яким функції “апарату” делегуються
організаціям.
Загальна координація
У подальшому Уряд міг би прийняти рішення про призначення досвідченого
менеджера проекту, який б ніс загальну відповідальність за створення умов, що б
дозволяли Україні проводити операції з ОВК та впроваджувати СЗІ. Такий
менеджер проекту міг би координувати інформацію, що надходить з різних
агентств, переглядати детальні програми виконання заходів, а також слугувати
контактною особою для установ, які зацікавлені в участі в торгівлі ОВК, розробці та
впровадженні СЗІ.

3.4.2. Існуючи установи
Кінцевий звіт буде включати аналіз органів влади та установ України, який
перегляне інституційні проблеми та обговорить переваги варіантів роботи з ними.
Також аналіз надасть поради з приводу того, які міністерства зможуть
задовольнити потреби України, включаючи переваги та недоліки різних
потенційних установ, пояснюючи їх відповідні сильні і слабкі сторони, та надасть
поради з приводу того, які установи придатні для виконання описаних функцій.
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Розділ також покаже різноманітні завдання, які потрібно виконати, включаючи
діаграми для пояснення обговорюваних процесів.

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
 Аналіз міжнародних законодавчих рамок і опис законодавчих характеристик
ОВК.
 Аналіз основних законодавчих рамок України і подальший детальний аналіз
 Огляд відповідних установ
РОБОТА, ЯКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ
 Правочинність:
o Аналіз статті 17 статусу відповідності
o Огляд звітів Організації економічного співробітництва та розвитку,
робочих програм TACIS та Фонду розвитку стратегії та людських

ресурсів






Провести аналіз детальних законодавчих умов. Ідентифікувати питання
значимості в контексті торгівлі викидами, а також питання, що потребують
подальшого аналізу
Установи:
o Провести детальне документування сучасних ролей, відповідальності
та повноважень існуючих установ
o Провести обговорення потреб та передумов для існуючих рамок
o Переглянути вимоги для сучасного потенціалу, досвіду, комплектації
кадрами та бюджету задля впровадження варіантів СЗІ
Презентація:
o Добавити ілюстрації
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Розділ 4: СЗІ і торгівля ОВК
4.1. ВСТУП
Кінцевий звіт запропонує огляд ринку вуглецю з метою оцінки варіантів для
України, як і коли продавати надлишок ОВК. Потенціал України щодо ОВК
залежить не тільки від виконання критеріїв придатності та створення надійної СЗІ,
але й також від великої кількості зовнішніх факторів. Припинення участі США в
Кіотському протоколі в 2001 році істотно зменшило попит на надлишок ОВК. Крім
того, надлишок ОВК у нових кранах‐членах ЄС майже дорівнює потребам старого
ЄС‐15, а інший великий потенційний покупець, Канада, не змогла повністю знайти
своє місце на ринку. Це означає, що попит менший, ніж очікувалося раніше. В той
же самий час ОВК України є конкурентоспроможними в порівнянні з ОВК, що
пропонуються Росією та іншими країнами з перехідною економікою, а також в
порівнянні зі СЗВ, що походять з добре розвинутих МЧР.
4.2. ОГЛЯД РИНКУ
Міжнародний ринок вуглецю визначається пропозицією та попитом на кредити,
створені проектними механізмами, такими як Механізм чистого розвитку або
Спільне впровадження та Міжнародна торгівля викидами.
Перші операції з залученням обіцянки здійснення майбутніх переказів ОЗВ були
зроблені в 1999/2000 роках. В період з 2000 по 2005 роки в проекти СВ була залучена
велика кількість в основному інституційних (наприклад, МБРР, ЄБРР) та урядових
покупців (наприклад, Нідерланди, Фінляндія, Австрія, Данія). З початку 2005 року
міжнародний ринок вуглецю почав швидко розвиватись. Вступ в силу Кіотського
протоколу в лютому 2005 року, а також прийняття Директиви ЄС (2004/101/ЄC),
яка створює зв’язок між схемою ЄС щодо торгівлі викидами (СЄСТВ) та
механізмами Кіотського протоколу, дали поштовх для подальшого зацікавлення в
механізмах Кіотського протоколу як серед приватних, так і серед державних
структур.
В минулому році спостерігалась значна зміна в характері домінування на ринку, а
саме від державного до приватного сектора і від покупця до продавця. В той час,
коли адміністрування найбільших програм придбання вуглецю все ще виконується
урядами та міжнародними фінансовими організаціями, учасники фондів вуглецю
отримують все більше пропозицій від компаній приватного сектора.
4.3. ПОПИТ ТА ПРОПОЗИЦІЯ
Проекти міжнародного балансу Кіотських кредитів допомагають оцінити потребу
в українських ОВК. Попит на кредити у вигляді нереалізованих викидів вуглецю
походить з країн, включених в Доповнення В до Кіотського протоколу, які не здатні
зменшити свої викиди парникових газів до визначених рівнів, а також від
приватних структур, які взяли на себе зобов’язання по зменшенню національних
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викидів.
Загальна проблема щодо досягнення відповідності з Кіотським
протоколом полягає в сумарній різниці між Кіотськими цілями країн Додатку В та
їх очікуваними викидами за перший період дії протоколу (2008‐2012 роки).
Сумарний попит на кредити у вигляді нереалізованих викидів вуглецю
визначається розміром різниці, що походить від виконання зобов’язань за
протоколом, та ефективністю стратегій відповідності сторін Додатку В. Країни
можуть перекрити різницю відповідності шляхом зменшення вітчизняних викидів
або шляхом гнучких Кіотських механізмів. Спосіб, завдяки якому країни
розділяють зусилля між зменшенням своїх викидів або використанням гнучких
механізмів, є відмінним серед різних країн Додатку В.
Теоретично, ціна, яку потрібно заплатити за придбання кредитів у вигляді
нереалізованих викидів вуглецю впливає на стратегії національної відповідності.
Країни можуть врегулювати стратегії в залежності від того, чи є ціна на кредити у
вигляді нереалізованих викидів вуглецю нижче або вище, ніж вартість вітчизняних
викидів. В той час, коли декілька державних покупців вуглецю досить довго
визначали ціну на СЗВ (МЧР) та ОЗВ (СВ), зараз ціни починають формуватись за
ринковими механізмами. Майбутні коливання ціни кредитів будуть ймовірно
продовжувати впливати на рівень активності гнучких механізмів, включаючи
попит на ОВК через міжнародну торгівлю викидами.
Оцінка різниці відповідності дещо неточна. При оцінці майбутньої потреби в
кредитах у вигляді нереалізованих викидів вуглецю потрібно враховувати наступні
аспекти:






Кількість визначених обсягів основується на інформації про викиди в
базовому році. В багатьох випадках оцінка поглиначів відсутня, а сучасні
оцінки встановлених кількостей є попередніми (та підлягають постійним
виправленням).
Майбутні викиди залежать від викидів ПГ на протязі першого періоду дії
протоколу. Ріст економічної активності часто співпадає з ростом викидів
парникових газів.
Крім розвитку економічної активності нації, викиди ПГ залежать від
інтенсивності вуглецю в економіці. Зменшення інтенсивності вуглецю (яка
виражається в тонах еквівалентів CO2, що викидається на один євро доданої
вартості) економіки може зменшити викиди без впливу на економічний
ріст.

Згідно даних РКООНЗК, очікується, що найбільший попит на кредити у вигляді
нереалізованих викидів вуглецю буде походити з ЄС‐15, Канади та Японії.
РКООНЗК робить оцінку майбутніх викидів в країнах Додатку В на основі
національних повідомлень. Припускаючи, що в 2010 році викиди в країнах сторін
Додатку В будуть дорівнювати середній цифрі викидів цих країн за перший період
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дії протоколу, ці дані можуть бути використані для оцінки різниць відповідності
або надлишків. Прогнози РКООНЗК не стосувалися України, Литви, Люксембурга
та Монако. Викиди, що походять з України, будуть обговорені в іншому розділі. В
1990 році інші три країни додали до загальних викидів ПГ країн Додатку 1 лише
0.28%, які не включені в підрахунки. Основуючись на прогнозах РКООНЗК12, в
сценарії ”з застосуванням заходів13” країни ЄС‐15 будуть мати різницю
відповідності в 1.55 Гт, Канада 1.19 Гт та Японія 1.06 Гт, залишаючи кінцевий попит
від інших країн Додатку 1 в 0.14 Гт.
Ринок попиту визначає наступних потенціальних покупців ОВК в Україні:
4.3.1. ЄС‐15
При оцінці різниці відповідності в 1.55 Гт найбільший попит на кредити у вигляді
нереалізованих викидів вуглецю ймовірно буде походити з країн ЄС ‐15. Існуючі
програми придбання вуглецю вказують, що приблизно 530 Мт зменшення викидів
будуть забезпечені кредитами гнучких механізмів Кіотського протоколу. Залишок
різниці відповідності буде перекритий завдяки здійснення вітчизняних заходів та
шляхом розділу зобов’язань по зниженню викидів з приватним сектором.
Найбільш важливий приклад останнього становить СТВ ЄС.
В 2005 році ЄС створило схему торгівлі викидами або скорочено СТВ, за якою
встановлюються обов’язкові ліміти викидів CO2 для приблизно 11,500 великих
компаній в межах ЄС. За період 2005‐2007 років компанії СТВ ЄС покривають
приблизно 45% викидів CO2 в країнах або 30% викидів ПГ.14 Компанії СТВ повинні
приводити свої викиди в відповідність з еквівалентною кількістю дозволених
обсягів викидів. Директива ЄС (2004/101/ЄC) дозволяє компаніям, що взяли на себе
зобов’язання по СТВ, використовувати ОЗВ та СЗВ для досягнення відповідності.
Ця директива стимулювала приватну діяльність щодо СВ та МЧР ринків вуглецю.
На даний час лише 40% СВ та МЧР згадують покупця. 80% СЗВ та ОЗВ продаються
зараз країні ЄС або компанії країни ЄС в проектах, що вказують покупця. Це
відображує як попит, що походить з країн‐членів ЄС‐15, так і попит, створюваний
СТВ ЄС. Аналізуючи як приватних, так і урядових покупців в межах ЄС,
найбільший попит походить від Великобританії, Франції, Нідерландів, Німеччини,
Данії та Австрії.

Підрахунок на основі прогнозу викидів РКООНЗК, що походять у 2010 році від сторін ЄС‐
15, а також попередніх оцінок визначеної кількості сторони. Основні дані щодо ПГ – дані
про викиди ПГ в 1990‐2003 роках, надані РКООНЗК‐, РКООНЗК, листопад 2005 року
13 Сценарій “з застосуванням заходів” включає ті стратегії та заходи, які вже були
впроваджені та прийняті на час підготовки прогнозів. Прогнози не включають дані про
викиди або поглиначі, що походять зі зміни характеру земле та лісокористування (ЗХЗЛК)
або землекористування, зміни характеру земле та лісокористування (ЗКЗХЗЛК).
14 Дії ЄС, направленні проти зміни клімату – торгівля викидами ЄС, відкрита схема, яка
просуває глобальні інновації ‐, Європейське співтовариство, вересень 2005 р., стор. 7.
12
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Ціль зменшення викидів для установ СТВ визначається країнами ЄС‐15 в
Національних планах розподілення або скорочено НПР. В НПР на перший період
торгівлі відповідно до СТВ (2005‐2007 роки) було надано в сукупності 6.6 Гт CO2
визначених обсягів викидів. До 30 червня 2006 року необхідно буде опублікувати
НПР на другий період торгівлі (2008‐2012 роки). Те, наскільки нації будуть
призивати власників підприємств СТВ скоротити викиди, вплине на потребу
урядів у ОВК від ПЕ.
Цілий ряд країн ЄС проявив інтерес у придбанні ОВК та участі в СЗІ. Країни, що
очікують свою неспроможність виконати положення Кіотського протоколу
шляхом виконання вітчизняних заходів, розглядають можливість проведення
двосторонньої торгівлі ОВК або здійснення інвестицій в СЗІ, як заходу досягнення
відповідності. ОВК можуть бути продані в великих кількостях шляхом підписання
угоди між двома сторонами, включеними в Додаток І до Кіотського протоколу. Не
існує потреби в проведенні складної реєстрації та порядку випуску ОВК. ОВК не
мають також проектних ризиків; в той час, коли існують великі втрати при
надходженні СЗВ та ОЗВ, при випуску ОВК останні знаходяться в розпорядженні
та можуть переказуватись при набагато менших ризиках. Країни‐члени ЄС, такі як
Іспанія, Італія, Нідерланди, проявили високу зацікавленість щодо намагань різних
країн Східної Європи створити СЗІ.
Поки що не ясно, чи будуть приватні структури ЄС мати повноваження для
володіння ОВК. Постанова ЄС про реєстрацію включає інформацію про приватні
структури, що володіють ОВК. Однак, й досі не існує жодних заяв стосовно того, чи
нададуть країни повноваження приватним структурам для володіння ОВК.
Оскільки ОВК не можуть використовуватись для досягнення відповідності з
Кіотським протоколом, очікується, що ОВК попит від приватних структур ЄС буде
обмежений.
4.3.2. ЯПОНІЯ
У відповідності з Кіотським протоколом, Японія визначила ціль по зменшенню
викидів в ‐6% у порівнянні з рівнями 1990 року. Сучасний обсяг викидів в країні
перевищує цю щорічну ціль в розмірі 880 Мт. Основуючись на прогнозах
РКООНЗК, очікується, що коротка позиція Японії надалі збільшиться до 1.06 Гт.
Крім того, Японія має відносно енергоефективну економіку, що обмежує її
вітчизняний потенціал щодо зменшення викидів.
В квітні 2005 року Японія прийняла “План досягнення цілей Кіотського
протоколу”. Цим планом в основному передбачене використання гнучких
механізмів Кіотського протоколу; в ньому також присутня детальна інформація
щодо СЗІ. Уряд Японії не прийняв обов’язкову програму обмеження викидів.
Японські державні та приватні структури проявили велику зацікавленість у СЗІ та
розробили декілька пропозицій стосовно СЗІ. Щоб запобігти прийняттю такої
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програми, приватний сектор Японії бере активну участь на ринку вуглецю. Станом
на березень 2006 року уряд Японії та японські компанії є другим після ЄС
найбільшим інвестором у СВ і МЧР.
4.3.3. КАНАДА
У порівнянні з базовим роком Кіотського протоколу, рівень сучасних викидів в
країні перевищує цю ціль в обсязі 899 Мт. РКООНЗК зробила прогноз щодо
зростання в країні різниці відповідності за Кіотським протоколом в обсязі 1.19 Гт за
перший період його дії. У квітні 2005 року країна розпочала план “Просування в
питаннях щодо зміни клімату, план виконання наших Кіотських зобов’язань ”, за
яким визначені цілі для різних національних секторів. Очікуючи майбутнє
використання гнучких механізмів, Канада прийняла рішення про створення Фонду
клімату з сукупним запланованим бюджетом від 2.9 до 3.7 мільярдів Євро. Фонд
має на меті досягнення щорічного зменшення викидів на приблизно 75 ‐ 115 Мт
шляхом придбання вітчизняних скорочень обсягів викидів, а також за допомогою
використання гнучких механізмів. Фонд клімату міг би робити інвестиції у
придбання ОВК до тих пір, поки такі ОВК підтримуються схемами зеленого
інвестування. Як і Японія, Канада з самого початку активно підтримувала
концепцію СЗІ. У порівнянні з існуючими пропозиціями Японії щодо СЗІ, Уряд
Канади менш зацікавлений у контролюванні будь‐яких СЗІ. Його найбільша
зацікавленість є в тому, щоб схема ґрунтувалась на підзвітній, надійній, ефективній
та прозорій системі.
Слід зауважити, що підхід Канади може змінитись внаслідок зміни Уряду в січні
2006 року. Свіжа інформація буде надана в кінцевому звіті.
Таблиця 1: Огляд викидів ПГ та цілей, що очікуються для досягнення сторонами
Кіотського протоколу, які стикаються з дефіцитом15. [цифри необхідно перевірити]
Країна

ЄС‐15
Японія
Канада
Нова
Зеландія
Норвегія
Швейцарія

Викиди ПГ в
2003 році
(Мт CO2e)

Оцінка
цілей
(середні
щорічні
викиди
протягом
2008‐2012 років)

Різниця
між
обсягом викидів в
2003
році
та
Кіотською ціллю

4,007
1,339
696
52

3,693
1,037
416
40

5%
27%
64%
31%

Прогноз
РКООНЗК
щодо
різниці
обсягів
відповідності
5%
18%
39%
23%

34
50

36
47

7%
7%

23%
3%

Підрахунки основуються на прогнозах РКООНЗК та звітах ВОО щодо інвентаризації
викидів. Не існує прогнозів щодо України, Литви, Люксембурга, Монако, а більшість
інвентаризацій не наводять дані про викиди та поглиначі ЗКЗХЗЛК.
15
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4.4. ПРОПОЗИЦІЯ НА РИНКАХ ВУГЛЕЦЮ
Усі ці гнучкі механізми роблять пропозиції кредитів у вигляді нереалізованих
викидів вуглецю на міжнародному ринку вуглецю. Відповідно до МЧР, кредити
вже були випущені, в той час як ОВК і ОЗВ можуть бути випущені, починаючи з
2008 року.
4.4.1. Проектні механізми: МЧР і СВ
МЧР є одним з найбільш розвинутим серед трьох гнучких механізмів. МЧР був
започаткований в 2000 році як торговий механізм, а перші СЗВ були випущені в
жовтні 2005 року. Хоча перші контракти на виконання проектів СВ були підписані
в 1999/2000 роках, впровадження інституційних основ для СВ розпочалося лише
після першого з’їзду сторін Кіотського протоколу в грудні 2005 року. Останній
проект на стадії підготовки16 щодо МЧР і СВ показує, що в січні 2006 року
приблизно 697 проектів МЧР пройшли затвердження або знаходились на стадії
затвердження. Розвиток СВ не був таким успішним через впровадження лише 97
проектів. МЧР також знаходиться попереду серед кількості кредитів: 755 мільйонів
СЗВ було випущено до 2012 року в порівнянні з лише 55 мільйонами ОЗВ для СВ.
Різняться оцінки сукупної пропозиції від МЧР та СВ. Нещодавній прогноз,
зроблений організацією Пойнт Карбон (Point Carbon) вказує, що МЧР викине на
ринок 1,850 мільйонів, а СВ 250 мільйонів кредитів у вигляді нереалізованих
викидів вуглецю, що дорівнює приблизно 32% очікуваної різниці відповідності за
Кіотським протоколом.

Підготовлений датським центром Risoe на основі публічної інформації щодо проектів
МЧР, які на даний час знаходяться в стадії затвердження, реєстрації або сертифікації (17
січня 2006 року).
16
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Малюнок 3: Розвиток СВ (JI) та МЧР (CDM) щодо кількості кредитів для ДПР
(документи про проектні рішення), які були опубліковані для затвердження.
Примітка перекладача: Jan – скорочення від January – означає січень
На Малюнку 3 показаний розвиток проектів СВ та МЧР. Наприкінці 2005 року
прискорився розвиток проектів МЧР завдяки встановленню кінцевої дати для
проектів, що вимагали СЗВ до початку 2005 року. Проекти по скороченню викидів
високо активних ПГ формують найбільшу частку ринку та вже були переважно
розроблені. Таким чином ріст МЧР стосовно кількості СЗВ повинен уповільнитись.
СВ спостерігало поступове зростання проектів придбання ОЗВ. На відміну від
МЧР, очікується, що таке зростання прискориться, коли перші проекти будуть
формально затверджені Наглядовим комітетом як проекти СВ.
Навіть за найбільш оптимістичними проектами, передача кредитів від МЧР і СВ не
зможе задовольнити загальну потребу в кредитах для країн Додатку 1.
4.4.2. Міжнародна торгівля викидами
Відповідно до прогнозів РКООНЗК, Росія є єдиною країною з найбільшими
невикористаними запасами ОВК. За нею йдуть Україна та інші країни Центральної
Європи. Сукупний невикористаний запас Росії оцінюється приблизно в 1.36 Гт.17
Підрахунки на основі прогнозів РКООНЗК стосовно викидів Росії в 2010 році та
попередніх оцінок встановленої кількості сторони. Ключові дані про ПГ – дані про викиди
парникових газів на період 1990‐2003 років, що були надані РКООНЗК‐, РКООНЗК,
листопад 2005 року
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Ця оцінка виглядає консервативною, тому що, спостерігаючи за викидами країни в
2003 році, можна б було припустити, що за 5‐річний період відповідності
положенням протоколу Росія могла б мати надлишок в 7.7 Гт. Сукупний
невикористаний запас країн Східної та Центральної Європи становить приблизно
1.44 Гт.
Поки що мало країн брали участь в операціях, що регулюються виключно статтею
17. Однак, безпосередньо механізм, визначений статтею 17 Кіотського протоколу,
формує частину цілого ряду транзакцій:


Він використовується для сприяння росту популярності кредитів у вигляді
нереалізованих викидів вуглецю від проектів СВ. Проекти СВ можуть лише
створити ОЗВ для зменшення обсягу викидів, що були утворені в період
2008 та 2012 років. Часто ці проекти стосуються зменшення обсягів викидів,
утворених до початку 2008 року. Багато країн компенсували ці передчасні
зменшення обсягів викидів, основуючись на обіцянці переказати ОВК для
будь‐якої встановленої передчасної тони зменшення обсягів викидів. Таке
так зване передчасне кредитування використовує МТВ в кредитних
транзакціях. Таким ж самим чином пізнє кредитування дозволяє
проводити продаж кредитів для зменшення обсягів викидів, що утворились
після 2012 року. Такий спосіб СВ застосовується в дуже обмеженій кількості
контрактів СВ. З наближенням 2008 року потенціал передчасного
кредитування скорочується. Таке так зване “передчасне кредитування” є
способом “озеленіння ОВК”, який вже застосовується певний час.



Починаючи з 2008 року, він буде основним механізмом схеми торгівлі
викидами ЄС (ЄС СТВ). Міждержавні транзакції щодо дозволених обсягів
викидів ЄС будуть супроводжуватись передачею ОВК, що, в свою чергу,
буде неможливим для приватних структур, які беруть участь в ЄС СТВ.

4.5. ДЕФІЦИТ ТА НАДЛИШОК В КРАЇНАХ
Малюнок 4 показує становище попиту та пропозиції на ринках вуглецю на основі
прогнозів РКООНЗК. РКООНЗК не зробила ніяких прогнозів для України. При
врахуванні України та визнанні факту, що російський невикористаний запас
ймовірно буде набагато більшим, пропозиція може легко перевищити попит.
Потенційний попит на кредити оцінюється в 2.5 до 3.5 мільярдів тон еквіваленту
CO2 ‐ (мтCO2e). Прогнози щодо пропозиції СЗВ та ОЗВ коливаються в межах 0.3 та
1.0 мтCO2e. Загальний попит на ОВК оцінюється в приблизно 1.5 та 3.2 мтCO2e, в
той час як потенційний обсяг пропозицій коливається в межах 6.2 та 8.2 мтCO2e.
Якщо країна має намір продавати надлишки ОВК, вона повинна скористатись
перевагою раннього вступу на ринок. Надходження на ринок ОВК від інших країн
може суттєво вплинути на пропозицію та ринкові ціни.
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Малюнок 4: Оцінка потенціалу становища пропозиції та попиту на ринку вуглецю.18
Примітка перекладача: на малюнку терміни та вирази використані в наступних
значеннях
Supply or demand (Mtons) – пропозиція або попит (Мтон)
Credits from CDM and JI projects in or past validation phase ‐ Кредити, отримані від
проектів МЧР та СВ, що знаходяться або пройшли етап погодження
Registered JI and CDM credits – Зареєстровані кредити СВ та МЧР
Estimated compliance gap based on UNFCCC projections of 2010 and base year emissions –
Оцінювана різниця обсягів для досягнення відповідності на основі прогнозів РКООНЗК на
2010 рік та базовий рік викидів
EU‐15 – ЄС‐15
Canada ‐ Канада
Japan ‐ Японія
Other ‐ Інші
Russia ‐ Росія
Ukraine ‐ Україна
Eastern and Central Europe – Східна і Центральна Європа
JI/CDM – СВ/МЧР
Sources ‐ джерела
Важливою визначальною складової ціни є очікування щодо формулювання
зобов’язань після 2012 року.

Підрахунки проведені на основі: 1) Проект МЧР/СВ на стадії підготовки, Датський центр
Risoe, 17 січня 2006 року.
2) Основні дані про ПГ – Дані про викиди парникових газів за період
1990‐2003 років, надані РКООНЗК‐, РКООНЗК, листопад 2005 року.
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4.6. ОЧІКУВАНИЙ НАДЛИШОК УКРАЇНИ
Протягом суворого економічного спаду України протягом 1990‐95 років, обсяг
вітчизняних викидів знизився наполовину, енергоємність економіки збільшилася
майже на 30%, а інтенсивність викидів вуглецю збільшилась на 12%.19 Тільки в 2000
році Україна відчула перший позитивний ріст темпів валового національного
продукту. Україна має промисловість ‐ одну з найбільш енергоємних в світі.
Більшість економічних моделей передбачають, що Україна буде мати надлишок
скорочень обсягів викидів, основуючись на взятих на себе зобов’язань у
відповідності з Кіотським протоколом. Потенційна пропозиція ОВК, що може
надходити з України, береться під сумнів багатьма посадовцями в Україні, в той час
як на міжнародному рівні це питання підтримується. Економічні моделі,
підготовлені в Україні, загалом передбачають набагато менший надлишок ОВК
(якщо взагалі такий може існувати), аніж моделі, що підготовлені на
міжнародному рівні. Різні моделі та прогнози будуть детально описані в кінцевому
звіті.
4.7. МІРКУВАННЯ ПОКУПЦЯ
Країни, що потребують кредити у вигляді нереалізованих викидів вуглецю,
конкурують з приватними структурами. На ринках МЧР та СВ така конкуренція є
особливо жорсткою. Протягом довгого часу на ринку домінували міжнародні
організації та уряди. Ціни залишалися низькими, а уряди та міжнародні
організації координували ціни. Той, хто міг визначити проект, міг би отримати
зниження обсягів викидів з проекту. З запровадженням СТВ, а також завдяки
посиленню проблеми в Японії щодо виконання Кіотських цілей через здійснення
вітчизняних заходів, ринок суттєво змінився. Він став більш рухливим, агресивним,
складним та більш дорогим. Це означає, що уряди стикаються з більшими
проблемами при проведенні конкуренції за проекти МЧР і СВ.
Однак СТВ ЄС не дозволяє використання ОВК відповідно до СТВ. Таким чином,
приватний сектор ЄС проявив малу зацікавленість у транзакціях з ОВК.
Незважаючи на те, що приватний сектор Японії проявив зацікавленість в
придбанні ОВК, було б справедливо сказати, що ОВК є ринком – нішею, де уряди
стикаються з незначною конкуренцією з боку приватних структур.
З точки зору покупця, діяльність, пов’язана з МТВ, та участь в СЗІ є менш
чутливою до результату пост Кіотських обговорень. Час на підготовку проектів СВ
та МЧР коливається від декількох місяців для проектів, що передбачають
утилізацію газу з органічних джерел, до багатьох років для проектів з відновлення
джерел енергії. Це означає, що великі проекти, що вимагають багато років на
Парасюк, Н., I. Волчін, A. Коломиєць, A. Потапов. 2000. Інвентаризація викидів парникових
газів в енергетичному секторі України: 1990 та 1999 роки. Ініціатива щодо зміни клімату,
Україна.
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проведення планування та будівництва, не зможуть створити СЗВ в перший рік
(роки) періоду дії Кіотського протоколу, якщо вони ще не знаходяться в стадії
розробки. Це також означає, що потенціал для нових проектів з СВ та МЧР скоро
вичерпається, якщо не буде існувати впевненості щодо пост Кіотського ринку. В
залежності від виду озеленіння, що залучене до СЗІ, час на підготовку проектів
щодо транзакцій з МТВ може бути коротшим. Крім того, СЗІ дозволяє пізнє
кредитування, за яким транзакція з ОВК проводиться перед здійсненням
скорочення обсягів викидів.
Транзакції з СЗІ та МТВ є корисним інструментом для страхування від ризиків,
пов’язаних з виконанням зобов’язань, у міру наближення кінцевого терміну
виконання зобов’язань. Країни – покупці стикаються з невпевненістю щодо точної
кількості потрібних їм кредитів для виконання цілей Кіотського протоколу.
Невпевненість щодо точних обсягів рівнів викидів робить ризиковим повну
залежність від ефективності вітчизняних заходів, СВ та МЧР. Перекази ОВК мають
перевагу в тому, що вони можуть бути швидко здійснені. Таким чином, вони є
найбільш ефективним інструментом у запобіганні невиконанню зобов’язань, що
може бути досягнуто в короткий проміжок часу.
Як зображено в пропозиціях у розділі 6, важливим міркуванням покупців є
надійність СЗІ. На етапі 2 СВ та МЧР органи РКООНЗК забезпечують рівень
прозорості та надійності щодо досягнутих обсягів зменшення викидів. В той час, як
відповідно до етапу 1 СВ це стає відповідальністю країни – одержувача, МТВ не
вимагає, щоб передача ОВК була пов’язана з будь‐якою діяльністю по зменшенню
обсягів викидів.
Транзакції з СЗІ та МТВ залежать від уряду та урядових відносин і можуть легше
контролюватись урядами, аніж приватними ринками.20 Дипломатія та міжурядові
відносини забезпечують кінцевий переказ ОВК.
Кількість учасників ринку МТВ все ще мала, та, крім того, вони представляють
лише уряди. Якщо Україна зможе вступити на ринок в 2006 році, вона б могла
стати першим продавцем ОВК.
4.8. ОПТИМІЗАЦІЯ ДЛЯ ПРОДАВЦЯ УМОВ ПРОДАЖУ
З метою оптимізації умов продажу, уряд повинен розглянути фактичний процес
продажу. Питання, які потрібно розглянути, включають (неостаточний варіант
списку):



Як зменшити структуру ризиків при транзакції?
Як збільшити надійність системи?

Приватні структури можуть брати участь на ринках ОВК за умови, що їм були надані
повноваження стороною Додатку B.
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Як забезпечити відповідальне управління коштами?
Пропозиція буде обмежуватись лише ОВК?
До якої мірі утворення ціни пілотної транзакції визначить загальне
ціноутворення?
Чи повинні бути перемовини тільки двосторонніми?
Як продавець забезпечить створення відчуття конкуренції серед покупців?
Чи повинно конкурентне утворення ціни проводитись на закритому або
відкритому тендері?
Чи повинен мати місце аукціон?
Як зобов’язання щодо озеленіння можуть бути використані для збільшення
ціни?
Які інші зобов’язання, які мають значення для покупця, може запропонувати
продавець?
Чи повинно мати місце співробітництво з іншими продавцями з метою
консолідації пропозиції?
Які ризики може нести країна з метою збільшення потенційних прибутків
(напр., хто приймає на себе ризик правочинності; хто приймає на себе ризик
щодо озеленіння?)
Як впливає на умови та терміни фактор часу?
Як впливає на умови розмір угоди?
Як впливають на результат підходи до переговорів та хто повинен їх
проводити?

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
- Огляд сучасного розвитку ринків вуглецю.
- Опис найбільш ймовірних покупців.
- Аналіз попиту та пропозиції на ринках вуглецю.
РОБОТА, ЯКУ ТРЕБА ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ
‐ Доповнити та завершити інформаційний блок про ринок
o Нестабільність: попит та пропозиція (зокрема: відсутність пост
Кіотської угоди)
o Оператори ціни на ОВК
o Доповнити дані в відповідності з розвитком ринку, що матиме місце
в період між написанням початкового звіту та кінцевого звіту.
- Покупці:
o Провести співбесіди з представниками потенційних покупців для
визначення їх потреб щодо: озеленіння, інституційних вимог та
рекомендацій щодо створення торгової схеми. Додати звіт про
переговори з потенційними покупцями.
o Надати дані про кількість приватних та урядових покупців.
- Україна:
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Описати статус України щодо виконання її зобов’язань
відповідності з Кіотським протоколом
o Показати наслідки ринкової кон’юнктури для України
o Визначити для України ризик та нестабільність торгівлі ОВК
Презентація:
o Відкоригувати цифри та малюнки
o Добавити ілюстрації
o

-

у
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Розділ 5: Використання надходжень
5.1. ВСТУП
Створення СЗІ основується на ідеї створення системи, яка гарантує відповідальне
та природоохоронне використання коштів, отриманих від продажу ОВК.
Можливості використання коштів потребують обговорення , приймаючи до уваги
стратегічні реалії України, інвестиційні можливості та вимоги потенційних
покупців і інвесторів. Важно зазначити, що транзакції, які поєднують перекази
ОВК з конкретною екологічною діяльністю, повинні бути визначені поза
контекстом Кіотського протоколу. Вони будуть просто використовувати МТВ, як це
визначено в протоколі. В подальшому вони можуть асоціюватись з діяльністю
щодо СВ та використовувати певні правила і установи, створені для СВ.
На сучасному етапі написання звіту, тобто початкового звіту, цей розділ визначає
цілий ряд досить теоретичних питань стосовно озеленіння, починаючи з
основоположних принципів, до різних способів, завдяки яким можна
використовувати кошти для озеленіння.
Можна також провести
певну
реструктуризацію для кінцевого звіту. Крім того, кінцевий звіт надасть більш
детальний опис існуючих можливостей. В нього буде включено більше інформації
про проекти, які б могли бути виконані за короткий час.
5.2. ПРИНЦИПИ ОЗЕЛЕНІННЯ
Покупці ОВК очікують два варіанти стосовно надходжень від продажу ОВК. По‐
перше, вони очікують, що Уряд України використає їх фінансово належним чином
на користь Україні. По‐друге, вони сподіваються, що кошти будуть використані
Урядом України таким чином, щоб були створені певні подальші екологічні
переваги. Це останнє очікування стосується аспекту під назвою “озеленіння”.
У відповідності з умовами Кіотського протоколу та Марракешських угод, не існує
жодних вказівок стосовно використання коштів, отриманих від продажу ОВК.
Таким чином, власно говорячи, озеленіння є необов’язковим.
Тим не менш, Уряд України може забажати прийняття певних зобов’язань щодо
озеленіння використання надходжень від продажу ОВК з однієї чи двох причин: (i)
природне бажання інвестувати кошти як допомога країні на її шляху до
усталеності, та/або (ii) щоб зробити ОВК більш ліквідними та поліпшити умови
відповідної транзакції з ОВК.
5.3. ВІДМІННІСТЬ МІЖ ТЕРМІНАМИ «ВІДСУТНІСТЬ ОЗЕЛЕНІННЯ» ТА «ОЗЕЛЕНІННЯ»
Сьогодні відсутня жвава торгівля одиницями встановленої кількості (ОВК). Це
означає, що немає усталеної ринкової ціни на них. Відтак, відсутня інформація,
якою є вартість ОВК без озеленіння, і якою є вартість ОВК з озеленінням. Наразі
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немає будь‐якої відкритої для ознайомлення інформації щодо будь‐яких вже
проведених маркетингових досліджень.
Тому ще занадто рано впевнено стверджувати, що незначне збільшення доходів від
взятих зобов’язань щодо озеленіння перевищує граничні витрати, здійснені для
виконання зобов’язань щодо озеленіння.
З правової точки зору, усі ОВК є тотожними незалежно від стану виконання
країною своїх зобов’язань, що відповідають її цілям за Кіотським протоколом. У
разі, якщо країна виконує умови торгівлі, визначені статтею 17 Кіотського
протоколу, не існує відмінності між термінами «надмірні» та «нормальні» ОВК. З
іншого боку, з стратегічної точки зору наявність значних обсягів «гарячого повітря»
значною мірою підриває довіру до Кіотського протоколу. Придбання гарячого
повітря для додержання взятих на себе зобов’язань не сприймається (або ще не
сприймається) громадською думкою. Як наслідок, основні зацікавлені особи, уряди
та фірми змушені не проводити купівлю ОВК. Ідея «озеленіння» ОВК пов’язує
передачу ОВК зі зменшеннями викидів, а, відтак, робить придбання ОВК більш
прийнятним. Озеленіння ОВК передбачає прив’язування доходів від продажу ОВК
до діяльності, сприятливої для довкілля, визначеної Схемою Зеленого Інвестування
(СЗІ).
5.4. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНУ «ОЗЕЛЕНІННЯ»
Оскільки сторони, визначені в Додатку В, на національному рівні віддають перевагу
придбанню «зелених ОВК» в цілях торгівлі ними, а також оскільки немає
тлумачення жодного з положень Кіотського протоколу, слід роз’яснити, що немає
загально усталеного визначення терміну «озеленіння». Відповідно до
обмежувального тлумачення, «озеленіння» вимагає додержання підходу, схожого
до етапу 2 Спільного Впровадження та Механізму Чистого Розвитку, за яким
кожна передана ОВК є еквівалентом величини зменшення обсягів викидів. Інші
визначення взагалі пов’язують передачу ОВК з проведенням заходів у сфері
кліматичних змін, не вимагаючи при цьому прирівнювання до величини
зменшення викидів у відношенні один до одного. Озеленіння може також
стосуватися здійснення будь‐яких екологічних заходів. Подальший огляд
різноманітних визначень термінів та їх вживання буде зроблений у кінцевому звіті.
5.5. ВИКОРИСТАННЯ НАДХОДЖЕНЬ
Існує багато призначень, на які Український уряд міг би витратити надходження
від продажу ОВК в цілях озеленіння. Таке твердження випливає з того факту, що
існує безліч заходів, які можуть призвести до зменшення викидів парникових газів.
Нижче наведено декілька прикладів способів, за допомогою яких кошти можуть
витрачатися на озеленіння. Це жодним чином не означає, що наводиться вичерпна
або взаємовиключна категоризація. Фактично, ця тема є настільки новою, що ми з
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часом очікуємо залучення усього спектру нових та інноваційних шляхів щодо
озеленіння.
5.5.1. Проекти
Кошти можуть використовуватись для субсидіювання проектів, таких як
будівництво та модернізація електростанцій, що може напряму призвести до
зменшення викидів. Уже існує схема для фінансування проектів, що призводять до
зменшення викидів, а саме: Спільне впровадження (СВ) та Фінансування ОВК, ‐ що
можуть використовуватись для додаткового пожвавлення таких проектів шляхом
«збільшення фінансування» або розширення терміну кредитування на період після
2012 року. Крім того, їх можна використовувати для фінансування проектів, що з
певних причин не підпадають під дію Спільного впровадження. За СЗІ можна
також використовувати ОВК як надання гарантій щодо проектів СВ. Якщо за
проектами не досягається запланована кількість одиниць зниження викидів (ОЗВ),
Уряд може зробити своє втручання та переказати ОВК. Таким чином можна
досягти сприяння покращенню кредитного рейтингу проектів СВ в Україні та
забезпечити, щоб проекти СВ здобули належне фінансування. Інші проекти, такі
як фінансування розведення сільськогосподарських культур, що використовуються
в якості джерела енергії, можуть призвести до непрямого зниження обсягів
викидів.
5.5.2. Фінансові установи
Кошти можуть витрачатись на фінансування фінансових установ або схем, що
власне самі сприяють інвестуванню заходів щодо зменшення обсягів викидів.
Можна вживати такі заходи, оскільки вважається, що фінансові установи можуть
потребувати певних субсидій для гарантування взятих передбачуваних ризиків
щодо інвестування такої діяльності (заходи з підвищення кредитного рейтингу).
5.5.3. Програми
Може забезпечуватись фінансування для розроблення програм або ініціатив, що
ставлять за мету поширення дії проектів на території усієї країни. Це, наприклад,
може бути схема з удосконалення енергозбереження в приміщеннях державних
установ.
5.5.4. Стратегії
Кошти можуть використовуватись для розроблення та впровадження стратегій,
що можуть призвести до зменшення обсягів викидів. Такі стратегії можуть
охоплювати лібералізацію енергетичного сектору, встановлення стандартів
енергозбереження для будівель.
5.5.5. Освіта
Кошти можуть витрачатись на освіту, просвітницьку діяльність та участь
громадськості у сфері боротьби з кліматичними змінами. Такі заходи можуть
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здійснюватись роками для досягнення певних результатів, а самі результати не
можуть бути достовірно оцінені, навіть якщо сам результат є насправді суттєвим.
5.6. ПРОДУКТИ
Озеленіння вимагає відповідального витрачання коштів на зазначені заходи.
Кошти можуть бути витрачені декількома способами. Три основні форми є
такими:
5.6.1. Участь у капіталі
Розміщення коштів у формі участі в капіталі означає, що інвестор бажає одержати
частку доходів від інвестування, але також несе ризик втрати коштів у разі
неуспішності певних проектів. Інвестування коштів у капітал може бути
доцільним, наприклад, якщо залучені досвідчені підприємці, які бажають
започаткувати або розширити діяльність, що б сприяла енергозбереженню або
розвитку поновлювальних джерел енергії, але такі підприємці не можуть
отримати фінансових капіталовкладень у свої плани.
5.6.2. Заборгованість
Розміщення коштів у формі надання кредитів (або гарантій, що є економічно
схожими) передбачає, що інвестор бере на себе більш значний ризик щодо
інвестицій, порівняно з тим, що існує за розміщенням коштів шляхом участі в
капіталі. Таким чином отриманий дохід буде меншим. Ідея в цьому контексті
полягає в тому, що кредитор одержить свої кошти зі збігом обумовленого терміну.
Це може бути прийнятним підходом, якщо Уряд виявляє бажання
перерозподілити протягом декількох років надходження від продажу ОВК на
різноманітні проекти.
5.6.3. Гранти / субсидії
У цьому разі одержувач не повинен повертати надані кошти інвестору або
отримувати економічний зиск від них. Це може бути необхідним у випадках, коли
переслідуються неприбуткові цілі, або коли відповідна субсидія необхідна для того,
щоб суб’єкт господарювання отримав економічний зиск від певної частини коштів.
Ми докладно роз’яснюємо це, оскільки вкрай важливо забезпечити, щоб мета
фінансування (тип поведінки, який намагаються встановити) та вид фінансування
(тобто продукт) були відповідним чином узгоджені, оскільки умови фінансування
суттєво впливають на поведінку одержувача коштів.
5.7. ІНШІ ВИМІРИ ТА АЛЬТЕРНАТИВНІ ШЛЯХИ
У питанні озеленіння слід зауважити низку важливих міркувань.
5.7.1. Спільне впровадження та перехідні економіки
Уряд України має прийняти рішення з приводу того, чи використовувати СЗІ або
СВ, чи застосовувати обидва ці механізми водночас. Також слід вирішити питання
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щодо фінансування проектів СВ за рахунок надходжень від СЗІ. Порядок,
розроблений для схвалення проектів СВ, може застосовуватись для оцінки
проектів СЗІ, а процедури оцінки на етапі 1 можуть сприяти забезпеченню
екологічної довіри до СЗІ. ОВК, виділені за СЗІ, можуть в подальшому сприяти
реалізації проектів СВ через передчасне та пізнє кредитування, що покращить
привабливість інвестицій у СВ. У кінцевому звіті буде докладно проаналізовано
різноманітні ризики та можливості цих двох механізмів, а також шляхи їх
взаємодії в Україні.
5.7.2. Державний або приватний сектор
На перший погляд, ОВК є державною власністю, й відтак доходи від продажу ОВК
належать державі Україна. Якщо кошти спрямувати у державний сектор, це
означатиме їх перекладання з однієї кишені гілки влади в іншу. Якщо ж гроші
спрямувати в приватний сектор, виникає суттєве практичне, стратегічне, технічне,
правове та економічне запитання: яким чином має відбуватись інвестування
державних коштів у приватний сектор.
Приватний сектор може отримати винагороду за проведену діяльність шляхом
асигнування ОВК або, у разі якщо наявні якісні характеристики для СВ, ‐ шляхом
асигнування ОЗВ. Для прикладу можна обрати новозеландську програму
зменшення викидів (див. Розділ 6), щоб з’ясувати, яким чином ОВК або ОЗВ
можуть виділятись приватним суб’єктам господарювання як механізм державної
підтримки.
На наш погляд, участь у СВ надає перевагу в тому, що будь‐які зменшення обсягів
викидів, що походять від участі в проекті СВ, за умови, що той щойно був
перевірений, можуть виділятися в формі ОЗВ – одиниці, що викликає значну
зацікавленість приватного сектора. Приватний сектор ЄС може використовувати
ОЗВ (на відміну від ОВК) для додержання національних цілей за Схемою торгівлі
викидами в межах ЄС. З іншого боку, чіткіші правила, що застосовуються до СВ, та
відповідні подальші операційні витрати обмежують пакет можливостей країни в
рамках СВ. Україна може виділити ОЗВ в ході етапу 1 СВ для заходів, що
зменшують викиди, та забезпечити виконання міжнародних та національних
вимог за СВ. В іншому разі, можна обрати проекти для одержання ОВК, які не
обтяжені операційними витратами СВ, але яким також бракує привабливості
щодо ОЗВ.
5.7.3. Упевненість
«Озеленіння» інвестицій має бути узгоджене з національними пріоритетами
розвитку. Деякі обрані пріоритетні сфери можуть не забезпечити передбачуваних
зменшень викидів. З іншого боку, вони можуть досягти перевагу у довгостроковій
перспективі:
З великою мірою впевненості можна стверджувати, що деякі інвестиції в
«озеленіння» спричинять зниження обсягів викидів (наприклад, фінансування
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ферм вітроелектростанцій). Інші можуть призвести до значних зменшень обсягів
викидів, але з меншою мірою впевненості (наприклад, фінансування лісових
насаджень, призначених для виробництва біомаси). Проте з цього не випливає, що
не слід здійснювати фінансування, керуючись лише тим, що результат є менш
певним. До того ж, те, що вважається певним з першого погляду, не завжди може
бути таким після ретельного аналізу.
5.7.4. Вимірність
Деякі покупці можуть виявити бажання ретельно оцінити та перевірити проекти з
озеленіння. Відтак, виникає припущення, що заходи з озеленіння призводять до
суттєвих зменшень обсягів викидів. Розбіжності в оцінках, зокрема тих, що
робляться в довгостроковій перспективі, можуть стати на заваді коштовним
проектам, а тому розгляд цього питання потребує уважності.
5.7.5. Часові межі
Оскільки ОВК пов’язані з першим періодом виконання зобов’язань, зниження
обсягів викидів, що випливають зі здійснення заходів щодо озеленіння, не
обов’язково відбудуться в той ж самий часовий період. Було б бажаним,
наприклад, зробити акцент на заходах, що можуть спричинити скорочення обсягів
викидів у більш довгостроковій перспективі.
5.7.6. Коефіцієнт озеленіння
Коефіцієнт озеленіння є відношенням кількості проданих ОВК до кількості тон
зменшень викидів, досягнутих шляхом інвестування надходжень, одержаних від
продажу ОВК. Оскільки покупці, як правило, можуть спочатку вимагати
встановлення коефіцієнту озеленіння 1:1, з приводу цього питання з ними
потрібно проводити переговори. Насправді, певні проекти можуть призвести до
менш суттєвих скорочень обсягів викидів, але, виходячи з стратегічних міркувань,
можливо для них слід провести фінансування.
Ведуться дискусії щодо так званого «інтенсивного озеленіння» та «м’якого
озеленіння». Взагалі вважається, що інтенсивне озеленіння пов’язане з
фінансуванням інвестиційних проектів, що зменшують обсяги викидів, а «м’яке
озеленіння» пов’язане з іншими цілями використання доходів. Як випливає з
вищенаведеного, способи озеленіння є набагато різноманітнішими та складними.
Важливо не вдаватися до надмірно спрощеної термінології для приховування
деяких важливих рішень, які потрібно прийняти уряду, та обговорити ціле коло
питань.
5.7.7. Принципи управління програмою озеленіння
Незалежно від форми реалізації, мають існувати певні основоположні принципи
для управління програмами озеленіння. Зокрема, вони можуть бути такими:
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добросовісність;
прозорість;
надійність;
відкритість проведення державних тендерів;
професіоналізм;
гнучкість;
інноваційний підхід;
досягнення цілей сталого розвитку;
збалансування можливостей та потреб;
модель для інших схем, інших країн;
стратегічна популярність

На таких принципах побудоване раціональне управління коштами. Вони
стимулюють більшу впевненість покупців щодо здійснення операцій.
5.8. КРИТЕРІЙ ДЛЯ ОЗЕЛЕНІННЯ
Впроваджуючи рамки для СЗІ, Український уряд може виявити бажання
встановити низку критеріїв для визначення того, які заходи є прийнятними для
одержання фінансування на озеленіння, а які такими не являються. Він також може
встановити низку критеріїв для встановлення обсягу та типу фінансування, які
прийнятні для виконання цих заходів.
Встановлення низки критеріїв передбачає системний підхід до озеленіння,
можливо за допомогою впровадження розгалуженої схеми. У цьому може
виникнути необхідність, якщо залучено значні обсяги коштів через продаж пакетів
ОВК до визначення та узгодження цілей щодо розподілення коштів. Проте, у разі
якщо продаж ОВК здійснюється частинами, а цілі з озеленіння окремо узгоджені з
продавцем, тоді може не існувати потреби в встановленні систематичного
комплексу критеріїв.
Ми вважаємо, що слід враховувати нижченаведені основоположні критерії
розроблення можливих програм з озеленіння:
5.8.1. Позитивні критерії
 Слід віддавати пріоритет заходам (проектам, програмам або стратегіям), що у
довгостроковій перспективі сприяють переходу до економіки, що утворює
незначні обсяги викидів вуглецю, шляхом запобігання розвитку інтенсивного
економічного зростання через викиди великого обсягу вуглецю.
 Слід спрямовувати кошти на підтримку проектів, що сприяють досягненню
програмних цілей, але які є економічно нерентабельними в приватному секторі
(тобто вдосконалення інфраструктури транспорту загального користування,
сприяння розвиткові лісівництва), оскільки малоймовірно, що їх фінансуватиме
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приватний сектор. Брак рентабельності може бути пов’язаний з низькою
прибутковістю, довгостроковим періодом окупності, малим розміром або
ризиками, які приватний сектор не зможе взяти на себе.
Слід віддавати перевагу проектам, в яких доступність додаткового фінансування
може значною мірою прискорити реалізацію проекту.
Фінансування державних проектів дозволило б уникнути проблем,
притаманних порядку передачі державних коштів приватному секторові. Крім
того, через фінансування таких проектів може зрости вартість активів, що
призведе не лише до озеленіння, а й до того, що уряд зможе, вірогідно,
компенсувати витрати, зазнані внаслідок випадків приватизації, що матимуть
місце пізніше.

5.8.2. Негативні критерії
Ми також хотіли б запропонувати низку «негативних» критеріїв, метою яких є
впровадження якомога раціональніших методів розподілення коштів:





Чи слід підтримувати проекти або програми, що є економічно рентабельними,
оскільки вони, ймовірно, реалізуються за власні кошти.
Чи слід підтримувати проекти або програми, які є рентабельними як проекти
СВ: СВ є ефективним механізмом. Проте, ОВК можуть використовуватись для
підвищення рентабельності проектів СВ, якщо виникає потреба в їх реалізації.
Чи слід надавати підтримку проектам або програмам, які були б
рентабельними при вживанні відповідних заходів, та за умови, якщо витрати на
впровадження цих заходів є меншими, ніж фінансування проектів (вартість
коштів).

5.9. ЗРІВНОВАЖЕННЯ ПОПИТУ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
З досвіду енергетичної та екологічної стратегії, що проводиться в інших країнах,
вважаємо, що дуже важливим є балансування заходів попиту та пропозиції. Якщо,
наприклад, заходами СЗІ субсидується будівництво в межах проектів
поновлюваних джерел енергії, проте не вживаються заходи зі створення сталого
попиту на енергію від поновлюваних джерел, тоді такі проекти є менш успішними
за інші. Або, наприклад, якщо заходами СЗІ субсидується фінансування проектів з
енергозбереження, але є структурний брак експертів та інженерів з
енергозбереження, тоді такі заходи будуть менш ефективними.
Таким чином, за розроблення СЗІ важливо забезпечити, щоб заходи були
врівноваженими.
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5.10. ВИКОРИСТАННЯ КРИТЕРІЇВ ДЛЯ СЕКТОРІВ
Визначено ряд пріоритетних секторів, які наводяться нижче.
Сектор

Характеристики та
проблеми розвитку

Видобування,
розподіл на
місцях і обробка
енергоносіїв

Переважно викиди
від
вуглевидобування,
розподілу газу на
місцях та
переробних заводів.

Транзит газу
Виробництво
заліза та сталі

Придатність
фінансування ОВК

для

Висновок
пріоритетності

щодо

Викиди
парникових
газів
в
Україні за
2003 рік
(мегатонн
CO2)

Підлягає визначенню

95

Викиди
парникових
газів
в
Україні
за
2003 рік, у %
до
загальних
обсягів
в
Україні
18%

Підлягає визначенню
Підлягає визначенню

73
96

14%
18%

Викиди
парникових
газів за 2003
рік, у % до
загальних
обсягів
15
країн
Європейського
Союзу
5%

0%

46

Виробництво
енергії та тепла

Й надалі перебуває в
державній власності.
Основна можливість
для зменшення
викидів полягає в
модернізації та
переході до чистих
та більш практичних
видів палива. Головні
перешкоди для
інвестування сектору
полягають в
обмеженнях,
установлених
нормативно‐
правовими актами

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

89

17%

26%
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Районне
теплопостачання

Промислове
використання
енергії

Й надалі перебуває в
державній власності.
Основна можливість
для зменшення
викидів полягає в
модернізації та
переході до чистих
та більш практичних
видів палива. Головні
перешкоди для
інвестування сектору
полягають в
обмеженнях,
установлених
нормативно‐
правовими актами.
Більша частина
промисловості вже
приватизована.
Капітал ліквідний. У
будь‐якому випадку
енергозбереження
має бути
стратегічним
пріоритетом для
промислових
компаній, особливо,
зважаючи на
підвищення цін на
газ.

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню
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9%

23%
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Сільське
господарство

Обмеженість
фінансування.
Фрагментарність.

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Лісівництво

Переважає державна
власність.
Обмеженість
фінансування.
Транспорт –
найшвидше
зростаючий сектор,
де спостерігається
зростання обсягів
викидів. Він також
дедалі
дезінтегрується.
Потрібне
проведення
довгострокових
профілактичних
заходів

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

Транспорт

Управління в
сфері
поводження з
відходами
Управління
попитом

32

Підлягає визначенню

Підлягає визначенню

10%

Обидві інвентаризаційні перевірки з’ясували
брак даних щодо змін в землекористуванні та
лісівництві. В ЄС будь‐які доступні дані
включаються в графу «сільське господарство».
10
2%
22%

15

Важливе джерело
зменшення викидів
(наприклад,
житловий сектор,
енергозбереження на

6%

3%

2%

Управління заходами попиту не є сектором з
власними викидами. В ньому закладені
можливості для значного зменшення викидів.
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рівні споживача)
Підсумки

527

100%

100% (що
дорівнює 4,007
мегатоннам)
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5.11. ЗВ’ЯЗОК МІЖ ПРОДУКТАМИ ТА УСТАНОВАМИ
Розглядаючи різноманітні форми фінансування (продукти), важливо
розглянути установи, більш придатні для розподілення цих продуктів. Це має
важливі наслідки для СЗІ.
У таблиці, наведеній нижче, надаються рекомендації щодо можливого
поєднання продуктів та відповідних установ:
Продукт
Інвестування капіталу

Відповідна установа
Фонд з приватним
акціонерним капіталом

Пояснення
Фонди з приватним
акціонерним капіталом
спеціалізуються в
інвестуванні капіталу. Є
найуспішнішими в оцінці
ризиків, веденні переговорів
щодо визначення зручних
умов та управлінні
фінансованими компаніями,
якщо інвестиція була вже
проведена.

Позика, гарантія

Комерційні та державні банки

Комерційні банки
спеціалізуються в оцінці
платоспроможності та
ефективному розміщенні
позик і постійному
моніторингу за виконання
кредитором своїх
зобов’язань.
Загальнонаціональні мережі
відділень збільшують
можливості для розміщення
продуктів.
Державні установи та банки,
що знаходяться у власності
держави, можливо, є більш
прийнятними для надання
гарантій.

Грант

Урядова установа, громадська
організація, благодійна
установа

Традиційно, гранти надають
урядові установи. Проте,
немає жодних мотивувань,
чому розміщення грантів
мало б бути менш фінансово
виваженим, аніж
розміщення будь‐якого
іншого продукту. Відтак,
було б бажаним провести
обʹєднання з приватною
фінансовою установою для
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забезпечення відповідної
виваженості.

Вкрай важливим є розгляд можливості використання приватного сектору як
основного розподілювача цих коштів, оскільки стає ясним, що фінансування в
межах СЗІ здійснюватиметься в формі асигнувань капіталу та позик.

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
 Аналіз принципів озеленіння ОВК;
 Аналіз, обговорення та узгодження критеріїв;
 Початковий аналіз секторів;
 Початковий аналіз фінансових механізмів
РОБОТА, ЯКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ









Аналіз секторів:
o Промисловість;
o Енергетика;
o Лісництво;
o Районне теплопостачання;
o Транспорт;
o Споживачі та домашнє господарство;
o Інше
Програмний аналіз:
o Значні енергетичні проекти, що фінансуються державою,
охоплюють
великі
районні
тепло‐
та
електростанції,
гідроелектростанції та гідроакумулюючі станції;
o Різноманітні проекти Спільного впровадження в енергетиці та
лісництві;
o Програми Світового Банку, Aid Europe Program (Програма
допомоги Європі);
o Існуючі екологічні програми
Фінансові механізми:
o Подальший аналіз
Проектна класифікація
o Приватні та державні проекти
Визначення пілотних проектів
Аналіз ризиків
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РОЗДІЛ 6: Аналіз існуючих пропозицій:
6.1. ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО СЗІ
Ідея впровадження інвестиційних програм для використання надходжень від
продажу ОВК була вперше розроблена в Російській Федерації. Концепція була
викладена ще в 1999 році у виданні Світового Банку «Національна стратегія
Російської Федерації щодо зменшення викидів парникових газів» (NSS 1998/9). Вона
також обговорювалась у звіті «Кіотський протокол та російська енергетика»,
опублікованому Інститутом енергетичної стратегії Міністерства енергетики РФ в
1999 році. Російський уряд офіційно визнав зв’язок між продажем ОВК та
інвестиціями на 6‐ій Конференції Сторін, проведеній у Гаазі в листопаді 2000
року21.
Відтоді опублікований цілий ряд наукових робіт та оглядів за окремими країнами
та розроблено стратегії, а конкретні пропозиції передані урядам ПЕ.
У цьому розділі розглядаються існуючі пропозиції. Суть та повний аналіз будуть
наведені в Кінцевому звіті. Наведений огляд, а також інші тематичні дослідження
допомагатимуть нам у розгляді ефективних механізмів для України.
6.2. ПРОПОЗИЦІЯ ЩОДО СЕК’ЮРИТИЗАЦІЇ
Центр з питань зміни клімату вніс інноваційну пропозицію, що ґрунтується на
сек’юритизації ОВК. Ця пропозиція концептуально розроблена, але ще достатньо
докладно не задокументована для здійснення ретельного аналізу на предмет її
практичності.
Пропозиція містить механізм залучення фінансових ресурсів для інвестування в
проекти в обмін на гарантії уряду надати «озеленені» ОВК.
За цією системою Міністерство екології передає Фонду вуглецю право управляти
часткою ОВК, що належить Україні, яка дорівнює величині надлишку ОВК, за
вирахуванням 20%‐ого стратегічного резерву. Фонд вуглецю22 випускає цінний
папір «Сертифікат еквіваленту викидів вуглецю» (СЕВВ), що може бути предметом
торгів на біржі.

Для Російської Федерації дивіться короткий звіт у виданні «Російська схема зеленого
інвестування. Здобуття екологічних переваг від міжнародної торгівлі викидами» Крістіана
Тангена та інших.
22 Фонд вуглецю створюється або Міністерством екології та Міністерством фінансів, або
інакше, у разі створення пулу відповідних міжнародних інвесторів (наприклад, Світового
банку або ЄБРР) та українських інвесторів, Фонд може запозичити ОВК у Міністерства
екології.
21
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Малюнок 5: Аналіз пропозиції щодо сек’юритизації.
Примітка перекладача: на даному малюнку терміни та вирази використані в
наступних значеннях investor ‐ інвестор; stock exchange ‐ фондова біржа; Carbon Fund –
Фонд вуглецю; CEC Registry ‐ реєстр СЕВВ; GHG Registry ‐ реєстр парникових газів;
UNFCCC secretariat – секретаріат РКООНЗК; Projects ‐ проекти, Ministry ‐
міністерство; Money flow ‐ рух коштів; Information and data flow – потік інформації та
даних; CEC flow ‐ рух СЕВВ; Monitoring – моніторинг
Власник СВВ має право у будь‐який момент звернутися до Українського
національного реєстру з заявою про передачу ОВК у кількості, що дорівнює
належній йому кількості за СВВ. З часом вартість СВВ буде зростати у зв’язку з тим,
що відбуватиметься озеленіння внаслідок фінансування проектів, що призведе до
перетворення ОВК в «зелені» ОВК більшої вартості.
Концепція залучення коштів за допомогою сек’юритизації має розглядатися як
першочергова на шляху до створення системи озеленіння. Вона визначає спосіб
залучення коштів, проте сама концепція сек’юритизації не окреслює методів для
розподілення коштів.
Є декілька відмінних переваг сек’юритизації (тобто залучення коштів шляхом
випуску окремого фінансового інструменту, замість ОВК, якими він
забезпечується):


Оскільки вже існують правила випуску цінних паперів фінансовими
установами та іншими суб’єктами ринку, кошти можуть залучатися в рамках
прозорої та відповідним чином врегульованої системи. На сьогодні немає такої
системи для продажу ОВК.



Непевність сьогодні з приводу того, чи можуть компанії приватного сектору
купувати та проводити торгівлю ОВК, можна оминути шляхом випуску СВВ з
відповідним та чітким визначенням прав, закріплених за власником СВВ.



Цей інструмент може залучатись до загальних інвестиційних джерел, крім
ОВК, і, таким чином, може збільшити попит на нього та збільшити ціну на
випущений інструмент. У такий спосіб Український уряд зможе залучити
більші обсяги коштів, ніж за допомогою прямих двосторонніх продажів ОВК
іншим країнам, зазначеним у Додатку 1.

Існує обмеження щодо додаткової вартості, оскільки додатковий випуск СВВ може
призвести до безпосередньої переоцінки ОВК. Остаточне анулювання СВВ
залежить від кінцевої вартості ОВК, а тому покупець СВВ й надалі обмежений
рамками ринку країн‐покупців ОВК, зазначених у Додатку В. Незважаючи на це,
зазначене стрімке зростання кількості інвестиційних фондів та дрібних інвесторів
може, ймовірно, призвести до того, що ціна емісії СВВ буде більшою за ціну, яку
країни, зазначені в Додатку В, готові заплатити за ОВК на даний момент. Частково
це залежатиме від місця емісії СВВ – на даний момент апетит інвесторів на
фінансових ринках Лондона є занадто високим щодо торгівлі викидами, й випуск
може знайти свого споживача саме там. В іншому разі, СВВ можуть мати вищу
ціну внаслідок їх прив’язки до проекту СВ, який поєднає СВВ з ОЗВ замість ОВК на
момент реалізації.
Друге обмеження вартості полягає в тому, що інвестори мають бачити окупність
інвестицій, які вони здійснюють у СВВ. Зрозуміло, що це значно знижує
купівельну ціну, що розраховується на основі очікуваної ціни реалізації в
майбутньому та їх власної дисконтної ставки. Оскільки уряди країн ‐ покупців,
зазначених у Додатку В, ймовірно, мають низькі дисконтні ставки, ніж інвестори
приватних секторів, не ясно, чи буде ціна продажу СВВ суттєво вищою, ніж
форвардна ціна продажу ОВК. Оскільки важко відстежити прив’язку до заходів з
озеленіння, можливо навіть виникнення ситуації, за якої СВВ будуть продаватися
дешевше за ОВК. Зважаючи на той факт, що уряди очікують перших покупців
ОВК та були б схильні до встановлення двосторонніх відносин або до участі в СЗІ,
що побудована на багатосторонній участі, комерційний інтерес до СВВ може бути
все ще обмеженим.
За інформацією Центру з питань зміни клімату, Україна структурно готова до
впровадження системи сек’юритизації. Не зрозуміло, чи готове українське
інвестиційне середовище до такого інструменту, оскільки його прийняття
залежить від розширеного тлумачення Кіотського протоколу та довгострокових
перспектив майбутнього Протоколу. Міжнародні інвестори, які наразі не
представлені у цьому просторі, можуть бути більш відкритими.
Ми рекомендували б провести консультації з міжнародними інвесторами для
визначення попиту на цю пропозицію.

6.3. ПРОПОЗИЦІЇ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ
Цілий ряд приватних банків зацікавлений в участі щодо операцій з ОВК. Урядам
країн, зазначених у Додатку В, пропонуються численні пропозиції від комерційних
фінансових установ щодо придбання ОВК.
Запропоновані схеми відрізняються окремими деталями. Проте, більшість з них
базуються на поєднанні позики та повноважень щодо продажу або управління
ОВК від імені уряду. За цією схемою приватний банк забезпечує авансове
фінансування для уряду за надзвичайно низькою базовою ставкою. Фінансування
забезпечується для обумовленої кількості ОВК. Кошти передаються на
відповідальне зберігання та використовуються для проектів щодо озеленіння,
взаємно погоджених між урядом та консорціумом. За альтернативним варіантом,
приватний банк авансує кошти, що вносяться покупцем ОВК зі збігом певного
часу, та використовує операції між урядовими структурами як гарантійне
забезпечення для своєї позики.
Часто приватні суб’єкти також пропонують продаж ОВК. Якщо приватна
структура може продати їх за вищу, ніж обумовлену граничну ціну, посередник
справляє комісійний збір, що становить відсоток від різниці, одержаної між ціною
продажу та обумовленою граничною ціною. У разі якщо ОВК не можуть бути
продані за обумовленою граничною ціною, позика підлягає поверненню.
Такий підхід може бути привабливою альтернативою для пропозиції щодо
сек’юритизації для залучення завчасного фінансування. Якщо завчасне
фінансування не вимагається урядом, останній має визначитись, чи слід йому
наділяти приватний суб’єкт повноваженнями щодо продажу.
Альтернативні пропозиції значною мірою основуються на зміні СВ, у цьому разі
контрольованого покупцем ОВК.
6.4. ЕКОЛОГІЧНА МОДЕРНІЗАЦІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ, ЗАПРОПОНОВАНА СВІТОВИМ
БАНКОМ

Світовий Банк працює разом з Урядом України над проектом «Екологічна
модернізація промисловості» (ЕМП). ЕМП побудований на загальних принципах
озеленіння та робить акцент на скороченні викидів у важкій промисловості. У разі
його впровадження, він може також розглядатись як можливий сегмент широкої
СЗІ.
Відповідно до запропонованого ЕМП, надходження від торгівлі ОВК зберігаються
на
спеціальному
рахунку,
відкритому
Урядом України.
Ці
кошти
використовуватимуться для фінансування основних блоків ЕМП: Блок 1:
заснування та управління «Українським промисловим фондом вуглецю» (УПФВ); Блок
2: визначення та управління низкою проектів зі зменшення промислових викидів;
та Блок 3: моніторинг та перевірка скорочень обсягів викидів. Більша частина

надходжень буде передана підприємствам, які відповідатимуть встановленим
критеріям і які обиратимуться УПФВ (блок 2), щорічними траншами після
перевірки щодо зменшення обсягів викидів. ЕМП не буде авансувати інвестиції
капіталу, за які відповідальність будуть нести самі підприємства.
Пілотна транзакція надасть допомогу в фінансуванні ЕМП та механізмів
моніторингу за використанням надходжень. Ця пілотна транзакція охоплює: (і)
форвардну покупку між Урядом України та Фондів вуглецю керованих Світовим
Банком, та (іі) дві гарантії щодо часткового поділу потенційних ризиків для
забезпечення ризиків уряду, взятих на себе учасниками приватного сектору.
Авансові платежі будуть здійснені для заснування механізму управління проектом
на стадії підготовки, системи перевірки зменшень обсягів викидів, що сприятиме
впровадженню процедур Етапу І СВ та забезпечить завчасне фінансування для
пілотних підприємств. Такими є три альтернативні способи здійснення авансових
платежів: (і) частковий авансовий платіж, щодо питань вуглецю (вірогідно за
дисконтною ціною); (іі) шляхом позики Світового Банку; або (ііі) приватного
кредиту на тимчасові потреби, забезпеченого Гарантією щодо Розподілу Ризиків
(ГРР).

Малюнок 6: Схема проекту ЕМП та руху коштів
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Вже визначений ряд можливих проектів, й очікується, що пакет проектів буде
доступний для ознайомлення. Фінансова структура та фідуціарні зобов’язання
щодо ЕМП ще не розроблені й будуть визначені в доповіді про альтернативні
варіанти та рішеннями України щодо встановлення засад озеленіння та торгівлі
ОВК.
У разі продовження ЕМП, необхідно буде проводити спілкування та відкритий
обмін думок щодо ЕМП та цього дослідження про альтернативні варіанти для
встановлення зв’язків між ЕМП та СЗІ, а також забезпечити узгоджений підхід до
озеленіння ОВК України.

6.5. ПРИКЛАДИ ДОДАТКУ В: НОВА ЗЕЛАНДІЯ
Вивчення певних частин Програми Зменшення Викидів (ПЗВ) Нової Зеландії
свідчить, що це перша програма, за якою приватні суб’єкти господарювання
можуть вносити пропозиції щодо придбання ОВК та ОЗВ в межах проектів
зменшення викидів. Уряд використав ОВК для стимулювання приватних суб’єктів
господарювання в частині впровадження проектів зі зменшення викидів
парникових газів. Зрозуміло, що ситуація в Новій Зеландії значною мірою
відрізняється від української, зокрема в частині розподілу ОВК: якщо Україна має
суттєві надлишок ОВК, то Нова Зеландія, як передбачається, перетвориться у
нетто‐покупця ОВК. Залишаючи поза увагою окремі аспекти, пов’язані з
особливостями, властивими цій країні, варто проаналізувати механізм ПЗВ,
оскільки він може слугувати прикладом для розподілу ОВК.
6.5.1 Проекти в межах Програми зменшення викидів
Проекти в межах Програми зменшення викидів розробляються для підтримки
проектів, за якими скорочуються обсяги викидів парникових газів у Новій Зеландії.
Відповідно до ПЗВ, серед проектів, що є складовими програми, ОВК
розподіляються як компенсація за скорочення обсягів викидів. Відбулося два
тендери: перший був проведений наприкінці 2003 року, а другий – наприкінці 2004
року.
З метою забезпечення тендерного процесу та розрахунку зменшення обсягів
викидів, Уряд Нової Зеландії опублікував перелік коефіцієнтів викидів для
цементної, металургійної та сталеливарної, а також алюмінієвої галузей
промисловості. Ці коефіцієнти викидів у подальшому застосовувалися учасниками
тендеру для розрахунку того, які заплановані обсяги викидів можуть бути
зменшені за їхніми проектами.
Для участі в ПЗВ проект повинен відповідати таким вимогам:








Здійснюватися в Новій Зеландії.
Призвести до зменшення викидів у загальних обсягах парникових газів
впродовж першого періоду, за який учасник бере на себе зобов’язання, про що
Нова Зеландія інформує РКООНЗК через Національний центр розрахунків
парникових газів.
Забезпечити мінімальний обсяг зменшення викидів на рівні 10 000 тон СО2,
чого вимагається досягти впродовж першого періоду зобов’язань, взятих на
себе учасником.
Цей проект має бути додатковим до основної діяльності.
Призвести до суттєвого зменшення обсягів викидів, що не можна було б
досягнути без цього проекту. Пропозиції щодо проекту підлягають:
o інвестиційній експертизі для з’ясування того, що цей проект є
додатковим до основної діяльності (інвестиційна додатковість);

екологічній експертизі для визначення рівня зменшення обсягів
викидів за межами основної діяльності (екологічна додатковість).
Кількість ОВК, що вимагається учасником тендеру, повинна бути меншою або
дорівнювати кількості тон CO2, що, як очікується, буде зменшена внаслідок
проекту впродовж першого періоду, за який учасник бере на себе зобов’язання.
На тендері не розглядають проекти, якими передбачаються заходи щодо
вирубки лісів, та проекти, які включають конфіскацію землі, що призведе до
змін у землекористуванні та управлінській діяльності в цій сфері.
У разі якщо за проектом планується одержати ОЗВ замість ОВК, проект
повинен відповідати усім вимогам, що висуваються проектом СВ за статтею 6
Кіотського протоколу, а учасник має оплатити усі витрати, пов’язані з
передачею, в тому числі витрати на перевірку та оприлюднення інформації.
o







У разі якщо проект правомочний взяти участь у тендері, від підлягає експертизі на
предмет оцінки ризиків щодо недосягнення запланованих зменшень обсягів
викидів. В ході експертизи також вивчаються будь‐які ризики, пов’язані з
власником проекту, проектною технологією, проектними ресурсами та проектною
системою забезпечення.
Після завершення експертизи ризиків, проекти, що відповідають вимогам,
класифікуються, а успішні проекти обираються для другого туру тендеру на такій
підставі:
Співвідношення кількості ОВК, яку вимагає учасник тендеру, до кількості
викидів, що, як планується, будуть зменшені внаслідок проекту впродовж
першого періоду, за який учасник бере на себе зобов’язання.
6.5.2 Оцінка ризиків проекту.
У першому турі тендеру перші місця у класифікації посіли проекти, пов’язані з
забезпеченням безпеки електропостачання, порівняно з тими проектами, що не
стосуються електропостачання, а також віддавалася перевага тим учасникам, що
забезпечували зменшення обсягів викидів до 2008 року як складову коефіцієнту
зменшення викидів: ОВК (або ОЗВ), що вимагалися, однак, ОВК або ОЗВ
виділялися лише для фактичних викидів, що матимуть місце у період 2008‐2012
років. Обидва ці критерії були виключені протягом другого туру тендеру.
Після завершення оцінки ризиків проекту вища категорія присвоювалася тим
проектам, за якими пропонувалися більші обсяги зменшення викидів за меншу
кількість одиниць викидів, що вимагалися. У першому турі пропозицією був
коефіцієнт 1:1, тоді як у другому турі середньозважений коефіцієнт був таким: 1,0 т
CO2e зменшених обсягів до 0,8 ОВК (ОЗВ). У разі додаткового зниження викидів,
надавалися додаткові ОВК до кількості, що вимагалася на тендері. Якщо фактичні
обсяги зниження викидів були нижчими за заплановані, відповідним чином
розподілялися й ОВК.

Загалом розподілено 10,88 млн. ОВК для 42 проектів, в тому числі для 13 проектів
щодо вітроелектростанцій, 12 гідропроектів, 6 проектів з біоенергетики, 5 проектів
з переробки газу органічних відходів, 4 геотермальних проекти та 2 проекти з
розвитку одночасного виробництва електричної та теплової енергії. У разі їх повної
реалізації, 42 проектами буде зменшено викиди парникових газів на 11,9 млн. тон
CO2 протягом 2008‐2012 років та забезпечено 840 мегават електроенергії для Нової
Зеландії.

РОБОТА, ПРОВЕДЕНА НА ДАНИЙ МОМЕНТ
 Аналіз наявних пропозицій щодо озеленіння
РОБОТА, ЯКУ ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ДЛЯ ЗАВЕРШЕННЯ ЗВІТУ
 Порівняльний аналіз пропозицій.
 Узагальнення практичного досвіду для України.
 Огляд та аналіз зразкових моделей для України

РОЗДІЛ 7: Аналіз українського ринку ОВК:
рекомендації
Цей Розділ увійде до кінцевого звіту, щойно будуть вироблені докладні,
обґрунтовані та конкретні рекомендації (узгоджені з різними зацікавленими
сторонами). У ньому буде подано ретельно виважений перелік альтернатив, які
матиме уряд щодо інституційних та нормативно‐правових засад, а також стосовно
торговельної стратегії та використання надходжень.

Схема СЗІ
Існуючі науководослідні установи.
Дослідження та
аналіз для здійснення
заходів, обчислення
їхніх витрат та
впливу

Міністерство охорони
навколишнього природного
середовища […]/ та інші
міністерства
(1) Розроблення заходів та програм,
спрямованих на зменшення/ контроль
викидів парникових газів
(однозначно, не можна обмежуватись
лише функціями Міністерства
охорони навколишнього природного
середовища. Слід покладатися на
ініціативу інших міністерств та
координацію з ними). (2) Також
розробляє проект системи
інвестування. Пропонує розмір та
джерела інвестування в заходи,
зазначені в пунктах 1 та 2 для







Проект
o
o
o
o
o

Кіотський комітет активів та пасивів.
Приймає рішення щодо торгівлі
(придбання, продаж, володіння,
банківське обслуговування) з огляду на
ринкову кон’юнктуру та рентабельність
заходів зі зменшення викидів. Має
бюджет своїх витрат для проведення
досліджень, інвестиційно-банківського
обслуговування. Загальне управління
ОВК.

Інвестиційний комітет.
Приймає рішення щодо
цільового спрямування
коштів, що основуються
на рекомендаціях
Комітету з активів та
пасивів та пропозиціях
Міністерства

Існуючі науководослідні установи,
державний та
приватний сектори.
Дослідження та аналіз
ринку ОВК, ціни,
ризики, кон’юнктура
тощо.

Інвестиційний банк /
брокер /
Національний банк.
Здійснення торгівлі
ОВК – цілком
ймовірно, що ці
функції можуть бути
передані
інвестиційному банку
або виконуватись
Національним банком
або поєднуватися цими
структурами

Короткий виклад передумов;
Загальна структура;
Управління ризиками;
Фінансування витрат, пов’язаних із забезпеченням операцій;
Операційні витрати
 Підтримка правочинності
 Інституційні вимоги
Приклади операцій
o Індивідуальний проект;
o Програмний підхід;
o Приклади з різних секторів
Розвиток та маркетинг
o Робоча програма;




o Маркетинг;
o Підхід до покупців
Опис пілотної транзакції
Рекомендації

ДОДАТОК І: Загальний проект робочого плану для
завершення проекту
I. Дослідження та інформація
1. Нормативно‐правова та інституційна основа






Аналіз додержання статті 17:
o Проведення співбесід з Центром з питань зміни клімату, групою
ТАСІS, гідрометеорологічною службою;
o Становище України в рамках Кіотського протоколу: прогнозування
обсягів викидів
Аналіз конкретних нормативно‐правових вимог:
o Підготовка правового огляду із залученням місцевого експерта ‐
юриста.
Огляд інституційного потенціалу:
o Проведення бесід зі співробітниками Світового банку, місцевими
зацікавленими особами в Україні (за координації зі Світовим
банком)

2. Сектор та програмний підхід






Огляд сектору (промисловість, енергетика, лісівництво):
o Визначення місцевих консультантів;
o Найом місцевих консультантів для забезпечення аналізу відповідного
сектору
Програмний огляд:
o За співпраці зі співробітниками Світового банку: аналіз наявних
програм та системних проектів.
Визначення пілотного проекту.

3. Аналіз ринку




Покупці:
o Актуалізована інформація, надана співробітниками Світового банку,
бесіди з незалежними експертами.
Україна:
o Ґрунтовні бесіди з українськими посадовими особами для
визначення пріоритетів у продажі ОВК та використанні надходжень;
o Огляд різних видів цільового спрямування, фінансування та схеми
програм

4. Аналіз ризиків






Аналіз ризиків, пов’язаних з програмою;
Аналіз ризиків, пов’язаних з продуктом;
Аналіз правових ризиків;
Аналіз ризиків сектору

II. Аналіз та опис альтернатив
Виходячи з інформації, наведеної в пунктах 1‐3, ми проаналізуємо альтернативи
для України в сфері торгівлі ОВК. Ми зосередимося на загальній схемі, а також
на пропозиціях та розробимо індивідуальні підходи щодо торгівлі. Рекомендації
будуть містити ретельний аналіз наших досліджень. Урешті‐решт, ми одержимо
конкретні рекомендації, які допоможуть Україні підписати першу угоду щодо ОВК
протягом 2006 року.

Розділ
Основні принципи
управління
Кіотським активами
та пасивами
Передумови
для
торгівлі

Тема

Заходи
Аналіз зобов’язань
та ризиків

Строк виконання
квітень/ травень
2006

Правові вимоги

Розроблення
технічних завдань
для юридичного
консультанта

Березень 2006

Візит в Україну для
координації роботи
консультантів
(визначення, аналіз
підсумків)

квітень/ травень
2006

Координація з
консультантами
ТАСІS/PHRD

березень/ квітень
2006

Програма має
відповідати
виключним
вимогам

травень 2006

Координація з СБ:
зустрічі з
українськими
посадовими
особами, що
представляють різні
міністерства та

за співпраці з СБ

Правочинність

Установи

установи
Торгівля ОВК

Огляд ринку

Актуалізація даних

постійно

Україна

Візит в Україну для
проведення бесід з
посадовими
та
зацікавленими
особами
для
кращого розуміння
пріоритетів

квітень/
2006

Альтернативи щодо
торгівлі ОВК

Використання
надходжень

Пілотний проект

Фінансова

травень

травень 2006

Організація торгівлі

Вироблення
методичних
рекомендацій для
проспекту/
висловлення
прохання
щодо
надсилання
своїх
побажань

червень 2006

Аналіз
сектору
(промисловість,
енергетика,
лісівництво,
домашнє
господарство)

Підписання
контрактів
експертами.
Координація
експертами СБ.

березень 2006
з
з

Визначення завдань
для консультантів.
Координація
з
експертами
від
уряду та СБ.

квітень/
2006

Написання аналізу
сектору.

травень 2006

Визначення
відповідних
пілотних
транзакцій

Паралельно
оглядом сектору.

квітень/
2006

Розроблення схеми
транзакції

За співпраці з СБ.

Продукти

та

з

травень

травень

червень 2006

квітень/

травень

структура

механізми

2006

Альтернативи
та
питання, пов’язані
зі
схемою
фінансування СЗІ

квітень/
2006

травень

Взаємозв’язок з СВ.

квітень/
2006 року

травень

Існуючі пропозиції

Порівняння. Огляд
переваг та недоліків

Рекомендації

Якісний аналіз

Співбесіди
з
особами,
які
пропонують різні
пропозиції, Урядом
України
та
зацікавленими
покупцями.

квітень/
травень
2006
(Карбон Експо 8‐10)

травень/червень
2006

Подання проекту до
Світового банку та
Уряду України

липень 2006

Коментарі
Світового банку та
Уряду України

серпень 2006

Кінцевий звіт

вересень 2006

