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Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України на
доручення Кабінету Міністрів України від 23.09.2021 № 30569/0/2-21
та від 27.09.2021 № 41-Г-020000/26-1 розглянуло ваше звернення, яке надійшло
через український контактний центр від 17.09.2021 № ГО-13087703 та в межах
компетенції інформує.
Міндовкілля підримує важливість проведення заходів, що сприятимуть
підвищенню обізнаності громадян України щодо питань зміни клімату,
забезпеченню інформування населення про можливі заходи, які сприятимуть
скороченню викидів парникових газів та виконанню міжнародних зобов’язань
щодо запобігання та адаптації до зміни клімату за Рамковою Конвенцією ООН
зі зміни клімату, Кіотського протоколу до неї та Паризькою угодою.
Варто зазначити, що розпорядженням Кабінету Міністрів України
від 30.07.2021 № 868 схвалено Оновлений національно визначений внесок
України до Паризької угоди (далі – НВВ). Цей документ закріплює амбітну для
України ціль – скоротити викиди парникових газів у 2030 році
на 65 % від рівня 1990 року.
Під час підготовки НВВ було здійснено моделювання можливих сценаріїв
розвитку економіки в Україні у середньо- та довгостроковій перспективі,
динаміки викидів парникових газів в різних секторах економіки, таких як
енергетика та промислові процеси, відходи, сільське господарство та
землекористування, зміни землекористування та лісове господарство, а також
оцінено наслідки впровадження різних наборів політик і заходів щодо
скорочення викидів парникових газів та обсяги необхідних для цього
інвестицій. Досягти показника скорочення викидів парникових газів протягом
2021-2030 років заплановано, зокрема, шляхом:
модернізації енергетичних та промислових підприємств;
розвитку відновлюваних джерел енергії;
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реформування вугільної галузі, зокрема в частині поступової відмови від
використання вугілля;
справедливої трансформації вугільних регіонів
впровадження заходів з енергоефективності та енергозбереження в усіх
секторах економіки - від виробництва, транспортування до споживання;
термомодернізації будівель;
збільшення
частки
органічного
сільського
господарства
та
ресурсозберігаючих практик сільського господарства;
електрифікації та оновлення транспорту;
запровадження ієрархії управління відходами;
збільшення лісистості та реформа управління лісовим фондом.
З метою досягнення цілі НВВ Уряд розпочав розробку Плану заходів, що
включатиме перелік ключових секторів, необхідних трансформацій та заходів,
що забезпечуватимуть реалізацію таких трансформацій до 2030 року
З метою формування та подальшої реалізації цілісних державних політик
у сфері зміни клімату, гармонізованих із міжнародним законодавством,
Міндовкілля розробило Стратегію екологічної безпеки та адаптації до зміни
клімату України на період до 2030 року та операційний план заходів щодо
реалізації Стратегії. Даний операційний план включає розроблення методичних
рекомендацій для здійснення оцінки ризиків та вразливості соціальноекономічних секторів та природних складових до зміни клімату, а також
здійснення секторальних та регіональних оцінок вразливості та підготовка
планів з адаптації до зміни клімату.
Крім того, на фінальних етапах узгодження знаходиться Концепція
Державної науково-технічної програми у сфері зміни клімату до 2030 року.
Наступним корком стане розробка безпосередньо Державної науко-технічної
програми з метою забезпечення координації наукових досліджень між
науковими установами, освітніми закладами та підприємствами.
Наразі також розробляється законопроект про основні засади (стратегії)
низьковуглецевого розвитку України до 2050 року, що встановлюватиме цілі та
принципи державної кліматичної політики та низьковуглецевого розвитку
України, засади належного кліматичного врядування, вимог щодо моніторингу
та оцінки прогресу у напрямку переходу до низьковуглецевого розвитку.
З метою реінвестування екологічних податків, посилення ефективності
екологічного фінансування та можливості акумулювання коштів і їх
направлення на природоохоронні заходи та заходи, що сприятимуть
декарбонізації економіки у Міндовкілля проводиться робота щодо створення
окремого Українського кліматичного фонду. Передбачається, що кошти від
податку на СО2, екологічного податку, «зелених» облігацій, кошти донорів та
міжнародних партнерів будуть спрямовуватись через Фонд на програми з
декарбонізація комунальної інфраструктури, енергомодернізацію державних
будівель, розвиток «чистого» транспорту, збереження біорізноманіття,
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природно-заповідного фонду та лісів, управління відходами та циркулярної
економіки, модернізації промисловості та розвитку відновлюваної енергетики.
Стимулювання скорочення викидів парникових газів, збільшення
поглинання СО2 лісами та екосистемами, заходи із адаптації до зміни клімату
сприятимуть досягненню глобальної кліматичної цілі в той же час також маючи
позитивний соціальний та економічний ефект. Крім того, з метою більшого
залучення коштів та їх цільового використання, важливим є можливість
функціонування даного фонду спільно з міжнародними партнерами.
Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції
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