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Стаття 18. Зелені облігації 
 
1. Емісію зелених облігацій може здійснювати особа, що реалізує або 

фінансує проект екологічного спрямування. 
Кошти від розміщення зелених облігацій спрямовуються на 

фінансування та/або рефінансування витрат проекту екологічного 
спрямування. У разі якщо емітентом зелених облігацій є держава Україна, 
кошти від їх розміщення використовуються відповідно до Бюджетного 
кодексу України. 

2. Проект екологічного спрямування – це проект у сфері альтернативної 
енергетики, енергоефективності, мінімізації утворення, утилізації та 
переробки відходів, впровадження екологічно чистого транспорту, 
органічного землеробства, збереження флори і фауни, водних і земельних 
ресурсів, адаптації до змін клімату, а також інший проект, спрямований на 
захист навколишнього природного середовища, впровадження екологічних 
стандартів, скорочення викидів у навколишнє природне середовище. 

Порядок відбору та супроводження проектів екологічного 
спрямування, які фінансуються за кошти державного і місцевих бюджетів, 
встановлюється Кабінетом Міністрів України з урахуванням вимог Закону 
України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання». 

3. Для цілей цього Закону: 
1) особою, що реалізує проект екологічного спрямування, визнаються: 
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, територіальна громада в 

особі представницького органу місцевого самоврядування, за умови 
прийняття рішення про реалізацію проекту екологічного спрямування, – з 
дати набрання чинності таким рішенням; 

держава Україна в особі уповноважених органів за умови прийняття 
рішення про реалізацію проекту екологічного спрямування або державної 
цільової програми щодо здійснення екологічних (зелених) інвестицій, – з 
дати набрання чинності таким рішенням; 

юридична особа приватного права, у тому числі за проектами, що 
реалізуються відповідно до договору державно-приватного партнерства; 

2) особою, що фінансує проект екологічного спрямування, визнаються: 
спеціалізована фінансова установа, утворена Кабінетом Міністрів 

України чи іншим спеціально уповноваженим органом, – у випадках та в 
порядку, визначених законом, яким визначається її правовий статус; 

юридична особа приватного права, зокрема банк, інша фінансова 
установа; 



міжнародна фінансова організація. 
4. Особа, що реалізує проект екологічного спрямування, для 

фінансування якого здійснено емісію зелених облігацій, не має права вчиняти 
будь-які дії, наслідком яких може бути дострокове припинення, скасування 
або інша втрата прав на проект екологічного спрямування та/або їх 
обтяження. 

5. Емісія декількох випусків зелених облігацій може бути здійснена для 
реалізації одного проекту екологічного спрямування, за умови що загальна 
номінальна вартість таких емісій не перевищує проектно-кошторисну вартість 
проекту екологічного спрямування, яка має бути визначена в рішенні про 
здійснення такого проекту. 

Особа, що фінансує проект екологічного спрямування, може 
здійснювати емісію одного випуску зелених облігацій для фінансування 
декількох проектів екологічного спрямування. 

6. Особа, що реалізує або фінансує проект екологічного спрямування, 
зобов’язана забезпечити цільове використання надходжень, що будуть 
залучені від інвесторів на фінансування та/або рефінансування витрат 
проекту екологічного спрямування. 

7. У разі якщо емітентом зелених облігацій є особа, що реалізує проект 
екологічного спрямування, рішення про емісію облігацій або проспект 
облігацій повинні, додатково до вимог цього Закону, включати опис проекту, 
його техніко-економічні параметри, строк реалізації, розрахунок екологічного 
ефекту, що очікується від реалізації проекту. 

8. У разі якщо емітентом зелених облігацій є особа, що фінансує 
проекти екологічного спрямування, рішення про емісію облігацій або 
проспект облігацій повинні, додатково до вимог цього Закону, включати опис 
проектів, які отримають фінансування за рахунок надходжень від розміщення 
облігацій, процедури оцінки та відбору проектів для фінансування, порядок 
розрахунку екологічного ефекту, що очікується від реалізації проектів. 

9. Річна інформація про емітента зелених облігацій повинна. додатково 
до вимог статті 126 цього Закону, містити відомості про поточний стан 
реалізації проекту екологічного спрямування, а також обсяг коштів, залучених 
за рахунок емісії зелених облігацій, та обсяг фактично використаних коштів 
для реалізації або фінансування проекту екологічного спрямування. 

10. Рішення про емісію облігацій або проспект облігацій може 
передбачати, що джерелами погашення зелених облігацій та виплати 
доходів за ними є надходження (за наявності) від зданого в експлуатацію 
об’єкта, фінансування або реалізацію якого здійснено за рахунок коштів, 
залучених від розміщення зелених облігацій, а також інші надходження, 
передбачені рішенням про емісію облігацій або проспектом облігацій. 

 



З текстом Закону можна  ознайомитись за посиланням 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text 

 
 


