


КЛІМАТИЧНА ПОЛІТИКА

ПОЛОЖЕННЯ ЄЗК

Досягнення кліматичної 
нейтральності 
економіки ЄС 
до 2050 року

Запровадження 
ефективної ціни на 
вуглець для всієї 
економіки

Схвалення 
стратегії ЄС з 
адаптації до зміни 
клімату

ПОЛІТИКА І ЗАХОДИ В УКРАЇНІ

Триває визначення цілі 
скорочення викидів до 
2030 р і терміну 
досягнення вуглецевої 
нейтральності 
(процес підготовки НВВ2)

Необхідна зміна 
підходу до 
оподаткування викидів 
парникових газів та 
цільового 
використання зібраних 
коштів 

Заплановане 

впровадження 

системи 

торгівлі 

викидами 

з 2025

Триває 

розроблення стратегії 

екобезпеки та 

адаптації 

до зміни клімату до 

2030 року



ПІДГОТОВКА НВВ2:

Підготовлено:

• моделювання 4-х сценаріїв та відповідні 

економічні розрахунки

• визначено перелік секторальних політик і 

заходів для стимулювання скорочення 

викидів парникових газів

Проведено:

• Обговорення в Робочій Групі

• Переговори з ключовими стейкхолдерами

ЩО ЗРОБЛЕНО І ПОДАЛЬШІ КРОКИ

Додаткова інфографіка

https://cutt.ly/4hV5Cb5

12 грудня 2020 року Президентом України 

Володимиром Зеленським оголошено, що 

НВВ2 перебуває у стадії підготовки і 

розглядається в межах 36-42% викидів від 1990 

року

Рішення про НВВ2 приймає Кабінет Міністрів 

України, термін - 31 березня 2021 року

Звіти з моделювання НВВ2: 

https://mepr.gov.ua/news/36645.html

https://cutt.ly/4hV5Cb5 
https://mepr.gov.ua/news/36645.html


ЕКОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ

Кліматична ціль України, яка відповідає 

Паризькій  Угоді і глобальній меті 

досягнення вуглецевої нейтральності у 

другій половині цього століття

Інтеграція кліматичних цілей в 

секторальні політики розвитку економіки

ПОЛІТИЧНА АСПЕКТ

Формування аналітичної основи 

«Української Зеленої Угоди» для 

переговорних позицій та потенційної 

фінансової підтримки країни в 

досягненні вуглецевої нейтральності

ЕКОНОМІЧНИЙ АСПЕКТ

Модернізація економіки з метою підтримки 

конкурентоздатності промисловості

Окреслення секторів і напрямків, де найбільш 

економічно доцільно стимулювати декарбонізацію

Оцінка потреб в інвестиціях

Визначення основних сфер для державного 

фінансового стимулювання і регулювання

Визначення потенційних нових напрямків розвитку 

економіки

ЗЕЛЕНА УГОДА – це не про обмеження, а про 
зелений розвиток і можливості

ПІДГОТОВКА НВВ2: ПРИНЦИПИ



Найбільший потенціал скорочення викидів  в  

секторах енергетики, важкої промисловості 

та будівлях

Максимальну увагу треба приділяти сектору 

сільського господарства, де викиди 

парникових газів в Україні зростають

Траєкторія українського курсу до 

кліматичної нейтральності  має створювати 

додаткові можливості для економіки

Капітальні інвестиції, потрібні для реалізації амбітного 

сценарію на період 2021-2030 сягають 245 млрд євро

(для порівняння: капітальні інвестиції за період 2010-2019 становили 

близько 167 млрд євро, у 2019 році - 20 млрд євро)

Політики та стратегії, що вже схвалені:  

енергоефективність промисловості і будівель,       

розвиток залізничного і громадського транспорту,   

реформа управління відходами,                              

розвиток органічного землеробства та інші

Координація на рівні кліматичних цілей надасть 

можливість  потенційно залучати додаткове 

фінансування на реалізацію політик

НВВ2: ОСНОВНІ ВИСНОВКИ



ЛІСОВА ПОЛІТИКА ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ

ПОЛОЖЕННЯ ЄЗК: 

Збереження та відновлення біорізноманіття

Довгострокові цілі:
частка ПЗФ на рівні 30% від площі території та морів, 
зменшення використання пестицидів на 50%, 
висадка 3 мільярди дерев в містах та агроландшафтах

СТАН СПРАВ В УКРАЇНІ

15,9%
Лісистість 
України

6,7%
Частка 
територій 
ПЗФ

12%
Частка 
Смарагдов
ої мережі

54%
Рівень 
розораності



ПОДАЛЬШІ ПЛАНИ І РЕФОРМИ

• Залучення додаткових коштів на програми реформи лісового господарства та збереження 

біорізноманнітя;

ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ:

Необхідність введення фінансового механізму стимулювання заліснення та повернення до природних 

екосистем деградованих с/г земель

МОЖЛИВОСТІ:

Перехід на стале управління лісовими ресурсами в Україні:

• прийняття ”Державної стратегії управління лісами України до 2035 року”,

• здійснення реформи системи управління лісами

• запровадження ринку деревини відповідно до європейських регламентів;

Збільшення лісистості до 18% в 2035, частки територій природно-заповідного фонду до 15%

Попередження втрат біорізноманіття:

• Розроблення “Державної стратегії управління ландшафтними пожежами”,

• Прийняття законопроекту “Про території Смарагдової мережі”,

• Розроблення Державної стратегії збереження біорізноманіття

ЛІСОВА ПОЛІТИКА ТА БІОРІЗНОМАНІТТЯ



УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

ПОЛОЖЕННЯ ЄЗК:

Перехід до кругової економіки

Стан розвитку кругової економіки дуже низький - 6 % від

загального утворення відходів переробляється

Значний вимушений імпорт вторинної сировини

СТАН СПРАВ В УКРАЇНІ

Законодавство у сфері управління відходами не створює
умов для розвитку переробки та вторинного використання



Прийняття в другому читанні законопроекту “Про управління відходами” 

Розроблення секторальних законопроектів щодо: упаковки та відходів упаковки, 
відпрацьованих мастил (олив), транспортних засобів, відходів видобувної 
промисловості; 

Розроблення регіональних планів управління відходами 

• Забезпечення високого рівня використання вторинних 
ресурсів 

• Створення великої кількості робочих місць на регіональному 
рівні в сфері поводження з відходами

• Закриття і рекультивація звалищ, в тому числі висадка дерев 

Створення умов для інвестування в роздільний збір та переробку відходів 

відповідно до ієрархії управління відходами

МОЖЛИВОСТІ:

ПОДАЛЬШІ КРОКИ 

УПРАВЛІННЯ ВІДХОДАМИ

Розширення сфер застосування екодизайну




