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1. Загальні підстави до впровадження сталого інвестування у
СНУ ім. В. Даля
Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля
(далі – СНУ ім. В. Даля) здійснює свою діяльність у відповідності до Закону
України «Про вищу освіту» з урахуванням національних завдань, індикаторів
для моніторингу виконання завдань та цільових орієнтирів для досягнення
цілей сталого розвитку до 2030 року, які відображено в Національній
доповіді «Цілі сталого розвитку: Україна» та Указі Президента України «Про
Цілі сталого розвитку України на період до 2030 року».
Концепція сталого інвестування СНУ ім. В. Даля враховує Регламент ЄС
2020/852, яким визнано, що для досягнення кліматичних та енергетичних
цілей ЄС до 2030 року та цілей Європейського зеленого курсу важливо
спрямовувати інвестиції на сталі проєкти та заходи. Згідно регламенту
встановлено таксономію сталих видів економічної діяльності та встановлено
шість екологічних цілей:
1. Пом’якшення наслідків змін клімату.
2. Адаптація до змін клімату.
3. Стале використання та охорона водних та морських ресурсів.
4. Перехід до «циркулярної» економіки.
5. Запобігання та контроль забруднення.
6. Захист та відновлення біорізноманіття й екосистем.
Таксономія ЄС – це класифікаційна система, що встановлює перелік
екологічно сталих видів економічної діяльності та є прозорим інструментом
для компаній та інвесторів. Вона запроваджує чіткі критерії ефективності для
визначення видів економічної діяльності, що мають істотний внесок у
досягнення цілей Європейського зеленого курсу. Надаючи прозору
інформацію для інвесторів, система допомагає спрямовувати інвестиції у
більш екологічно сталі проєкти та заходи.
Таксономія може використовуватись: при розкритті інформації про
фінансові продукти та звітність компаній та компаній, що котируються на
біржі. Для визначення умов, за яких економічна діяльність вважається
«позитивною» до клімату, в додатку до Регламенту наводиться перелік
технічних критеріїв таксономії тринадцяти секторів.
Переваги від таксономії ЄС отримують як інвестори (компанії та
фізособи), так і бізнес. Інвестори – зможуть переорієнтувати свої інвестиції

на більш сталі технології та діяльність. Бізнес – матиме доступ до нових
джерел фінансування через світові ринки капіталу та фінансовий сектор.
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СНУ ім. В. Даля усвідомлює, що інвестиції та вкладення університету у
будь-які активи можуть мати серйозні соціально-економічні та екологічні
наслідки: як на місцевому, так і на національному і глобальному рівнях.
Політика сталого інвестування СНУ ім. В. Даля має на меті пом’якшити
вплив діяльності університету на навколишнє середовище, сприяти
досягненню сталого місцевого розвитку та залученню партнерів, які в своїй
діяльності дотримуються екологічних вимог. СНУ ім. В. Даля вважає, що
питання екологічного, соціального та корпоративного управління (ESG)
можуть впливати на результативність інвестицій та визнає своє прагнення
щодо дотримання принципів відповідального інвестування ООН (ESG).
СНУ ім. В. Даля також підтримує принципи Глобального договору
ООН, які зосереджені на тому, щоб діяти таким чином, щоб відповідати
основним обов’язкам у сферах прав людини, праці, навколишнього
середовища та боротьби з корупцією. Університет очікує, що його
співробітники будуть діяти таким чином, щоб заохочувати позитивну
поведінку та перешкоджати негативній поведінці шляхом перевірки
інвестицій та практики. Університет також прихильно дивитиметься на
інвестиції з конкретними зобов’язаннями щодо узгодження з Глобальним
договором ООН.
3. Підтримка організаційної спроможності СНУ ім. В. Даля до
сталого інвестування
Для реалізації в СНУ ім. В. Даля Концепції сталого інвестування
функціонують такі центри розвитку компетентностей та площадки:
Ресурсний центр зі сталого розвитку;
діалогова платформа-мультихаб «GreenLab»;
діалогова платформа-мультихаб «BlueLab»;
Міжкафедральна
науково-дослідна
лабораторія
«Моніторингу
навколишнього середовища та прикладних екологічних досліджень»;
студентський екологічний гурток «Зимовий Сад».
При інвестуванні СНУ ім. В. Даля вимагає від керівників структурних
підрозділів та виконавців:
дотримання принципів відповідального інвестування ООН (ESG);

включати питання ESG у процеси аналізу та прийняття рішень;
займатися соціальними та екологічними проблемами та регулярно
звітувати перед Вченою радою університету.
4. Мета та сфери застосування концепції сталого інвестування у
СНУ ім. В. Даля
Концепції сталого інвестування у СНУ ім. В. Даля встановлює
обмеження щодо інвестицій та вкладень, які робить університет, та правила
врахування екологічних, соціальних та управлінських факторів (ESG) у своїх
інвестиціях.
У межах здійснення своєї діяльності СНУ ім. В. Даля прагне зменшити
свій вуглецевий слід за допомогою залучення відповідних засобів.
Організаційні політики СНУ ім. В. Даля відповідають міжнародним
екологічним, соціальним та управлінським принципам та стандартам, що
включають у себе:
дотримання місцевого та міжнародного права;
сталий розвиток та захист навколишнього середовища;
відповідальне ставлення до інвестицій;
соціальну відповідальність перед своїми співробітниками та місцевими
громадами.
Відповідно до Концепції, інвестиції СНУ ім. В. Даля у розвиток
матеріально-технічної бази та впровадження освітніх і наукових проєктів не
повинні мати потенційно значний несприятливий впливу на навколишнє
середовище, здоров'я або безпеку. Якщо інвестиції та проєкти потенційно
можуть завдати незначний вплив, то він повинен бути усунений або
адекватно мінімізований за допомогою відповідних пом'якшуючих заходів.
Чек-лист контрольних питань з екологічної оцінки та плани заходів
пом'якшення впливу на довкілля та екологічного моніторингу повинні бути
розроблені до впровадження проєкту на стадії планування..
Відповідно до Концепції, СНУ ім. В. Даля прагне забезпечити інвестиції
за найвищими стандартами ESG.
Проєкти розвитку не будуть безпосередньо інвестовані та підтримані з
боку СНУ ім. В. Даля за участі партнерів, якщо їх діяльність пов’язана з
виробництвом або поширенням тютюну, алкоголю або наркотичних
препаратів (виробництво, розповсюдження або роздрібна торгівля), зброї
(виробництво зброї, включаючи касетні бомби, наземні міни, ядерні зброї або
системи компонентів, цивільна вогнепальна зброя тощо).

