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Україна

ПАРИЗЬКА КЛІМАТИЧНА УГОДА ПЕРЕДБАЧАЄ ВИЗНАЧЕННЯ 
КРАЇНАМИ СВОЇХ ЦІЛЕЙ ЗІ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ В АТМОСФЕРУ

Загрози клімату

Моніторинг викидів

Політика диференціації

Фактори емісії СО2

КАРТА КООРДИНАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ КРАЇН-УЧАСНИЦЬ ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ

Фінансове забезпечення

Фінансова стимуляція

ПОРІВНЯННЯ ЦІЛЕЙ УКРАЇНИ З КРАЇНАМИ СВІТУ, %

• “Пріоритетом для країн що розвиваються є добробут громадян” -
Паризька кліматична угода передбачає визначення країнами своїх цілей 
на основі національних пріоритетів та особливостей (тимчасово 
окуповані території, боротьба з бідністю тощо). Отже, кліматичні цілі 
країни не мають обмежувати країну в досягненні інших Цілей сталого 
розвитку, в тому числі економічних цілей, що мають прямий вплив на 
добробут населення.

• Варіативність країн у декларуванні цілей. Розвинені країни схильні 
визначати обсяг викидів по відношенню до базового року (1990 та іноді 
2005 роки). Також значна кількість країн декларує коридор цілей, що 
пов’язано з високим ступенем невизначеності (можливість мобілізувати 
фінанси, похибки в методології обрахунку, національні особливості). 
Країни схильні декларувати окремі цілі за секторами (наприклад, 
скорочення енергоємності ВВП, декарбонізація енергетики, досягнення 
частки ВДЕ) або проводити порівняння зі сценарієм business as usual та 
визначати скорочення викидів від цього сценарію на 2030-й рік.

• Значна роль держави з фінансування декарбонізації. Розвинені країни 
характеризуються значною участю держави у забезпеченні 
декарбонізації економіки шляхом впровадження дієвих інструментів 
фінансування заходів з декарбонізації (в першу чергу з боку держави), а 
також розробкою дорожньої карти з визначенням чітких завдань та 
відповідальних.
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НВВ-2 НЕ МАЄ ВСТАНОВЛЮВАТИ НЕОБГРУНТОВАНИХ ОБМЕЖЕНЬ 
ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІ
• Україна вже є серед світових лідерів із зниження викидів парникових газів в порівнянні з 1990 роком. Протягом 30 років викиди парникових газів в Україні суттєво 

зменшились, що пояснювалось зменшенням ВВП (особливо характерно для періоду стрімкого падіння до кінця-90-х), зміною структури економіки (де значно 
скоротилась частка промисловості), а також зростанням енергоефективності та вуглецевої модернізації. Завданням станом на зараз є економічне зростання при 
помірному збільшенні викидів або їх зниженні.

• Бюджетна декларація вже передбачає зростання ВВП не менше 5% у 2024 році, а Національна економічна стратегія має за мету досягнення 7% щорічного зростання. 
Разом з тим, проект Національного визначеного внеску, розроблений Міндовкілля, передбачає зростання лише на рівні 3,5% щорічно.

• Згідно з розрахунками ЦЕВ, базовий сценарій відображає динаміку викидів парникових газів від імплементації НЕС-2030, відповідно до якої закладено зростання 
економіки (принаймні подвоєння ВВП від рівня 2020-го року). При цьому темпи зростання економіки перевищують темпи зростання викидів за рахунок скорочення 
енергоємності ВВП. Сценарій було розроблено із залученням бізнес-асоціацій та міністерств, динаміка розвитку секторів співпадає з їх очікуваннями.  Базовий 
сценарій не враховує похибку пов’язану з ефектом від COVID-19.

• Планами розвитку держави передбачається модернізація інфраструктури, зростання внутрішнього попиту (в тому числі і завдяки динамічному зростанню 
агросектора), а також збільшення виробництва завдяки нарощуванню експорту. Разом з тим, очікується зменшення енергоємності економіки завдяки помірному 
оновленню засобів виробництва.

• Оптимістичний сценарій враховує темпи росту економіки відповідно до НЕС-2030 і включає масштабну імплементацію ініціатив по скороченню викидів у всіх 
секторах економіки. Затвердження цілей з декарбонізації має супроводжуватися ефективними механізмами з боку держави зі стимулювання та фінансування
заходів декарбонізації.

ДИНАМІКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ
Динаміка викидів в Україні з 1990 по 2030 за трьома сценаріями, тис тонн
СО2-еквіваленту
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Відмінності у обсягах викидах СО2 обумовлені декількома причинами:

1. Відмінність в економічному прогнозі. Розрахунок ЦЕВ базується на 
планах із зростання економіки України відповідно до НЕС 2030, в 
той час як прогноз Міндовкілля базується на екстраполяції 2-
річного прогнозу економіки до 2030 року на рівні 3,5%. В разі 
використання даного прогнозу, НВВ-2 встановить штучні 
обмеження для економічного зростання, нереалістичні рамки для 
перегляду енергетичної стратегії, створить штучний тиск на бізнес.

2. Вищий рівень деталізації. Розрахунок ЦЕВ деталізується не лише 
на рівні секторів, але й на рівні підсекторів та ключових товарних 
груп. 

3. Відмінності в методології, особливо помітні в секторі енергетики; 
різниця в припущеннях, наприклад щодо частки ВДЕ. 

РОЗРАХУНОК ЦЕВ ТА UBTA ВРАХОВУЄ БІЛЬШЕ ФАКТОРІВ ТА МАЄ 
БІЛЬШ ПРАКТИЧНИЙ ПІДХІД ДО ВИЗНАЧЕННЯ ІНІЦІАТИВ

Джерело: Центр економічного відновлення, Держстат 

РІЗНИЦЯ МІЖ РОЗРАХУНКАМИ

Викиди на 2030 рік Розрахункова вартість скорочення викидів на 1 тонну СО2-еквіваленту

Енергетика Промисловість Агросектор Відходи Транспорт *
РОЗРАХУНОК НВВ2 
МІНДОВКІЛЛЯ

307 млн тонн СО2-
еквіваленту

26 євро 67 євро 347 євро 119 євро 429 євро

РОЗРАХУНОК ЦЕВ, 
UBTA
(ОПТИМІСТИЧНИЙ)

319 млн тонн СО2-
еквіваленту (базовий)

27 євро 50 євро 47 євро 13 євро 315 євро

РОЗРАХУНОК ЦЕВ, 
UBTA
(КОНСЕРВАТИВНИЙ)

356 млн тонн СО2-
еквіваленту (базовий)

30 євро 44 євро 55 євро 9 євро 364 євро

Розбіжність даних щодо вартості скорочення викидів базується на відмінностях у 
підборі та розрахунку таких ініціатив. Розрахунок ЦЕВ виходить не з абстрактних 
бенчмарків, як в проекті НВВ2, а з наступних передумов:

1. Реалістичність ініціатив. Обрані ініціативи є реалістичними, масштабованими та не 
мають істотного технологічного бар’єру в їхній реалізації. Спільно з бізнесом були 
визначені конкретна вартість ініціатив, потенціал масштабування ініціативи в Україні 
та реальна вартість ініціативи. 

2. Об’єктивність ініціатив. Проаналізовані саме ті ініціативи, реальну вартість та 
вуглецевий ефект яких можна виміряти відповідно до попереднього досвіду 
Враховано ступінь зносу наявних потужностей та строк корисного використання 
технології/модернізованих потужностей, що варіюється за секторами від 1 року до 
60 років, в той час як Міндовкілля врахувало реалізацію ініціатив за 10 років.

3. Врахування соціально-економічних аспектів. Враховуються інвестиції в обрані 
ініціативи загалом, а не лише їх вуглецевий ефект. Таким чином, більшість ініціатив 
має додаткові позитивні соціальні, економічні та екологічні ефекти. 

Ключові переваги розрахунку ЦЕВ та UBTA

1 Деталізований розрахунок по 
підсекторам 2 Інвестиції пораховані з реальних та 

вимірюваних проектів 3 Враховані як екологічні, так і 
економічні фактори
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ЕКОНОМІЧНА АМБІЦІЯ КРАЇНИ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗРОСТАННЯ ВВП 
УКРАЇНИ ПРИНАЙМНІ В 2 РАЗИ ДО 2030 РОКУ 

Джерело: Центр економічного відновлення, Держстат 

БАЗОВИЙ КОНСЕРВАТИВНИЙ1 2

12 млрд  
євро

Обсяг 
інвестицій в 
декарбонізацію

ОПТИМІСТИЧНИЙ3

ВВП 2030 - Х2 від 2020

Обсяг викидів 
від 1990 року 43% Обсяг викидів 

від 1990 року 40%

27 млрд 
євро

Обсяг 
інвестицій в 
декарбонізацію

Обсяг викидів 
від 1990 року 36%

50 млрд 
євро

Обсяг 
інвестицій в 
декарбонізацію

382 млн 
тонн

360 млн 
тонн

Враховані виключно інвестиції, що спрямовані безпосередньо на заходи з декарбонізації.

319 млн 
тонн

Сценарій business-as-usual передбачає 
подвоєння ВВП до 2030 року та політику з 
декарбонізації відповідно до поточного темпу 
“без змін” на рівні 12 млрд євро за 10 років

Обсяг викидів Обсяг викидів

0.17 тонн
н.е.

Енергоємність 
на 1 долар ВВП

0.16 тонн
н.е.

0.14 тонн
н.е.

Енергоємність 
на 1 долар ВВП

Енергоємність 
на 1 долар ВВП

* - Енергоємність на 1-цю ВВП визначається у нафтовому еквіваленті споживання усіх 
енергоресурсів

Обсяг викидів

Консервативний сценарій передбачає більш 
інтенсивну декарбонізацію та додаткові 
інвестиції у 15 млрд євро за 10 років

Оптимістичний сценарій передбачає 
інтенсивну політику з декарбонізації із 
залученням додаткових 38 млрд євро в 
декарбонізацію до базових 12 млрд
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БАЗОВИЙ СЦЕНАРІЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ В Х2 
РАЗИ ТА ІНВЕСТИЦІЇ В ДЕКАРБОНІЗАЦІЮ НА ПОТОЧНОМУ РІВНІ

Джерело: Центр економічного відновлення, Держстат 

ФАКТОРИ ТА ІНІЦІАТИВИВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ У БАЗОВОМУ СЦЕНАРІЇ

Зростання викидів СО2-еквіваленту (млн тонн) та ВВП (млрд євро) Генерація та споживання енергії

• Очікується зростання валового споживання електричної енергії та попиту на
енергопостачання за рахунок економічного зростання.

• Зростання конкурентоздатності генерації за рахунок модернізації мереж передачі та
мереж розподілу.

• Зростання ліквідності оптового ринку електричної енергії в умовах очікування
синхронізації ОЕС України з країнам-членами ENTSO-E.

Транспорт

• Очікуються інвестиції у сферу транспорту (особливо громадського) на рівні попередніх
років. Зростатиме вантажопотік та використання позашляхового транспорту
(будівельна та промислова техніка, комбайни, сівалки тощо).

Промисловість

• Зростання секторів металургії, цементної галузі та хімічної промисловості суттєво
вплинуть на зростання викидів СО2.

Агросектор
• Динамічне зростання сектору, збільшення споживання мінеральних добрив та

зростання розораності впливатимуть на збільшення кількості викидів.

Відходи

• Збільшення відходів на полігонах та в осадових водах призводитиме до помірного
зростання викидів СО2.

Землекористування

• За нинішнім темпом відтворення лісів, сектор продукуватиме більше викидів, ніж
поглинатиме.
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За умов базового сценарію відбувається зростання ВВП в 2 рази, при цьому обсяг викидів зростає лише на 13,7% за рахунок скорочення 
енергоємності ВВП з 0.25 до 0.17 тонн нафтового еквіваленту



7

КОНСЕРВАТИВНИЙ СЦЕНАРІЙ ПЕРЕДБАЧАЄ СКОРОЧЕННЯ ВИКИДІВ 
ВІД БАЗОВОГО СЦЕНАРІЮ НА 7% ТА ДОДАТКОВІ 15 МЛРД ЄВРО

Джерело: Центр економічного відновлення, Держстат 

ВРАХОВАНІ ІНІЦІАТИВИ

Генерація та споживання енергії

• Зростання атомної енергогенерації за рахунок пролонгації експлуатації існуючих
атомних блоків згідно технічних умов експлуатації. Помірне збільшення частки
використання теплогенеруючих потужностей на базі ВДЕ та біопалива, перехід до
«чистішого» виробництва тепла.

• Утеплення будинків та модернізація теплового обладнання, а також часткова
енергомодернізація громадського та побутового освітлення.

Транспорт

• Часткова модернізація муніципального транспорту, а також часткове збільшення
можливостей використання річкового транспорту.

Промисловість

• Частково проведені модернізація домених печей та коксівного виробництва на
металургійних виробництвах.

• Пілотне використання RDF плит при енергогенерації у виробництві цементу.
Запроваджені програми вуглецевої та енергоефективності.

Агросектор

• Впровадження технології мінімального обробітку ґрунту на 30% с/г земель та
покращення раціону в тваринництві на 5-7%.

Відходи

• Щорічне зростання компостування відходів на 1% та збільшення капітальних
інвестицій в очистку води на 1%.

Землекористування

• Збільшення площі лісів на 1,44 млн га, з темпом росту посадок 2%/рік.

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В КОНСЕРВАТИВНОМУ СЦЕНАРІЇ

Порівняння викидів СО2-еквіваленту з базовим сценарієм, млн тонн

1212 13
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0
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консервативний

-2
2030 базовий

4
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-7%

Промисловість
Сільське господарство
Відходи
Землекористування

Енергетика

За умов консервативного сценарію відбувається зростання ВВП в 2 рази, при цьому обсяг викидів зростає лише на 6% за рахунок скорочення 
енергоємності ВВП з 0.25 до 0.16 тонн нафтового еквіваленту, а також реалізації ініціатив з декарбонізації вартістю в додаткових 15 млрд євро
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ОПТИМІСТИЧНИЙ СЦЕНАРІЙ ПЕРЕДБАЧАЄ ІНТЕНСИВНУ 
ДЕКАРБОНІЗАЦІЮ ІЗ ЗБІЛЬШЕННЯМ ІНВЕСТИЦІЙ В 4 РАЗИ 

Джерело: Центр економічного відновлення, Держстат 

Генерація та споживання енергії

• Суттєве збільшення частки використання теплогенеруючих потужностей на базі
ВДЕ та біопалива, перехід до «чистішого» виробництва тепла. Утеплення будинків
та модернізація теплового обладнання, а також повна енергомодернізація
громадського та побутового освітлення.

• Енергомодернізація побутових приладів та стимулювання до зростання вимог
якості щодо енергоефективності побутових приладів. Локальна інтенсифікація
оновлення теплопостачального обладнання.

Транспорт

• Посилена модернізація муніципального транспорту, а також істотне збільшення
можливостей використання річкового транспорту.

Промисловість

• Повністю проведені модернізація домених печей та коксівного виробництва на
металургійних виробництвах. Розширене використання RDF плит при виробництві
цементу. Запроваджені програми енергоефективності.

Агросектор

• Впровадження технології мінімального обробітку ґрунту на 80% с/г земель та
покращення раціону в тваринництві на 10-15%.

Відходи

• Щорічне зростання компостування відходів на 6% та збільшення капітальних
інвестицій в очистку води на 10%.

Землекористування

• Збільшення площі лісів на 11,52 млн га, з темпом росту посадок 2,5%/рік.

ВИКИДИ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В ОПТИМІСТИЧНОМУ СЦЕНАРІЇ

Різниця викидів СО2-еквіваленту з базовим сценарієм, млн тонн

12 13
4943 52

6677
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199201
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2019

319332

0

-16%

Промисловість
Сільське господарство

Землекористування
Відходи

Енергетика

ВРАХОВАНІ ІНІЦІАТИВИ

За умов базового сценарію відбувається зростання ВВП в 2 рази, при цьому обсяг викидів зменшується на 7% за рахунок скорочення 
енергоємності ВВП з 0.25 до 0.14 тонн нафтового еквіваленту, а також реалізації ініціатив з декарбонізації вартістю в додаткових 38 млрд євро



9

Енергетика (1): історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІВИКИДИ ЗА СЕКТОРАМИ У 2019 РОЦІ, млн.тонн С02

Частка енергетики у загальній структурі викидів 2019 року, млн тонн СО2

Викиди, млн тонн СО2-еквіваленту 
на 2019 рік200,6 Зменшення у порівнянні з 1990 

роком-67% Частка сектору від загальних 
викидів59%

43
77

201

Землекористування

13

ПромисловістьВідходи

0

ЕнергетикаАгросектор
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400,000
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120,000100,000

300,000

171,291
210,825

205,532

118,989

2015

143,495

20191995

315,112

116,689

725,319

1990 2010

113,491

311,341

134,025

431,377

2005

286,384

2000

123,104

Загальне споживання електроенергії (ГВт.год)
Динаміка викидів СО2-еквіваленту, тис тонн

Загальне споживання е/е до викидів СО2

• Енергетика формує левову частку викидів. Більше 55% викидів складає сектор 
енергетики і саме трансформація енергетичного сектору дозволила більшості 
країн світу значно скоротити обсяги викидів.

• Трансформація електрогенеруючого сектору. З 1990 року відбулася значна 
трансформація українського енергетичного сектору, що спричинила скорочення 
обсягу викидів майже вдвічі. Причиною скорочення викидів є зменшення обсягу 
виробнитцва та споживання електроенергії.

• Високий рівень декарбонізованості енергетики. Український енерегетичний 
сектор є одним з найбільш декарбонізованих в Європі. Більше 60% електроенергії 
виробляється без використання викопного палива на базі атомної генерації та 
відновлювальних джерел енергії, що почали активно впроваджуватися з 2018 
року. 

• Високий рівень зносу генеруючих потужностей та інфраструктури. Високий 
рівень зносу в енергетичному секторі спостерігається від бурових свердловин, 
ступінь виснаження яких сягає 80% до інфраструктури, що демонструє значні 
втрати та витрати при транспортуванні енергоресурсів та електроенергії. Втрати 
в енергомережах сягають 12%. 

• Поточні виклики енергетичного сектору формують невизначеність для 
інвесторів та економіки. Борги на ринку електроенергії, газу та тепла мають різну 
природу та причини появи, проте стримують модернізацію потужностей та 
інфраструктури. Подальший розвиток кризи може призвести до зупинки роботи 
теплогенеруючих підприємств та до ризиків з перебоями постачання ресурсів.

• Трансформація енергетики матиме великі наслідки для економіки. Енергетичний 
сектор забезпечує конкурентоспроможність економіки та формує більше 400 тис. 
робочих місць. Трансформація енергетичного сектору може призвести до втрати 
значної кільості робочих місць та супутніх сфер економіки.

• Зменшення рівня електроспоживання внаслідок скорочення економіки та 
впровадження заходів з енергомодернізації суттєво вплинуло на зменшення 
викидів парникових газів від енергогенерації.
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Енергетика (2): історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІВИКИДИ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ

Обсяг вантажоперевезень до викидів СО2 *
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Динаміка викидів СО2-еквіваленту (до обліку)

Обсяг вантажоперевезень, тис тонн
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Площа житлового фонду, млн. м2
Динаміка викидів СО2-еквіваленту (до обліку)
Динаміка викидів СО2-еквіваленту тис тонн

Площа житлового фонду до викидів СО2 **

• Скорочення споживання газу. Україна майже вдвічі скоротила 
споживання газу. Ключовою причиною стало падіння обсягів 
промислового виробництва. Іншою ж причиною стало падіння 
споживання газу населенням, що було спричинено зростанням ціни газу 
та впровадженням заходів з енергомодернізації осель.

• Електрифікація транспорту та декарбонізація інфраструктури. Сектор 
транспорту в структурі викидів сектору енергетики станом на 2019 рік 
складає 18%. За останні 30 років в натуральному вираженні викиди СО2 
внаслідок транспортних операцій скоротилися на 68% через поступове 
заміщення викопного палива та розвиток альтернативних та 
відновлювальних джерел енергії для транспортного сектору.

• Динаміка вантажоперевезень. Важливим фактором впливу на викиди у 
транспортному підсекторі є динаміка вантажопотоку. Економічна (як 
внутрішня, так і експортна) активізація призводять до зростання 
перевезень товарів і, як наслідок, зростання викидів парникових газів. 
Разом з тим, варто зазначити, що важливими є не лише обсяги 
вантажоперевезень (їх динаміка не завжди корелює з динамікою 
викидів), але й структура. Залізничний та водний транспорт дає значно 
менші викиди за автотранспорт. 

• Позашляховий транспорт. Іншим важливим фактором у підсекторі 
транспорту є промислові (гірничодобувні) та будівельні машини, а також 
агротехніка. Так, розвиток агросектору, видобувної промисловості та 
будівництва призводить до нарощення викидів парникових газів у 
секторі транспорту. 

• Декарбонізація житлового фонду України.  З 1990 року через 
проведення енергоефективних заходів відбувається зростання 
ефективності кінцевого споживання електричної та теплової енергії 
житловим фондом України. З 1995 по 2015 роки при однаковому обсязі 
наявної житлової площі рівень викидів сектору будівель знизився на 
71%, що є результатом оптимізації процесів споживання теплової та 
електричної енергії в побутових приміщеннях.

* Графік не враховує обсяг пасажирcьких перевезень та кількість транспорту
** Площа житлового фонду враховує тільки житловий фонд що знаходиться на центральному 
опаленні
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Енергетика (3): сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ЕФЕКТИПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Енерговитрати (млн КВт/год) та викиди СО2-еквіваленту (млн тонн) за базовий 
рік та трьома сценаріями

123 135 135 135

154
163 163 163

0

50

100

150

200

250

300

0
10.000

80.000

20.000

100.000
90.000

40.000
30.000

70.000

50.000
60.000

2030 
(Консервативний)

???*

61.600

2019 2030 (Базовий) 2030 
(Оптимістичний)

НВВ2 
Міндовкілля

Обсяги викидів при генерації СО2, тис тонТеплоенергіяЕлектроенергія

ІНІЦІАТИВИ

Базовий сценарій. Ключовими ініціативами є модернізація енергетичної 
інфраструктури, а саме операторів системи розподілу шляхом 
запровадження стимулюючого тарифоутворення, а також оновлення 
наявних генеруючих потужностей, виконання Національного плану 
скорочення викидів від великих спалювальних установок.
Консервативний сценарій. Консервативний сценарій передбачає інвестиції в 
побудову нових генеруючих потужностей, а також часткове та поступове 
заміщення використання вугілля на використання газу, що має майже в 8 
разів менший фактор викидів С02. Сценарій також передбачає ефективне 
використання потужностей атомної генерації та збільшення обсягів 
виробітку, а також впровадження нових потужностей вітрової та у незначній 
кількості сонячної генерації.
Оптимістичний сценарій. Сценарій передбачає ефективне використання 
наявних потужностей атомної генерації, а також побудову нової теплової 
генерації, що використовує біомасу. Також передбачається впровадження 
вітрової та сонячної генерації у незначній кількості.

Незначне скорочення викидів за базовим сценарієм. Базовий сценарій 
передачає скорочення обсягів викидів в енергетичному секторі завдяки 
підвищенню ефективності використання атомних потужностей, підвищення 
гнучкості енергосистеми, а також зменшення обсягів втрат та витрат при 
транспортуванні енергоресурсів. 

Викиди СО2-еквіваленту за базовий рік та трьома сценаріями, тис тонн СО2 
(ліва вісь) та інвестиції в млн євро (права вісь)
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* Точні дані тепло та електрогенерації за сценарієм НВВ2 Міндовкілля невідомі.
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Енергетика (4): сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ТРАНСПОРТПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Викиди СО2-еквіваленту за сценаріями, млн тонн СО2 *

БУДІВЛІ

Базовий сценарій. Базовий сценарій передбачає скорочення викидів СО2-
еквіваленту від сектору будівель переважно завдяки базовій енергомодернізації 
та оновленню житлового фонду.

Консервативний сценарій. Консервативний сценарій передбачає інвестиції в 
енергомодернізацію (заміну  освітлювальних приладів) та базову 
тепломодернізацію будівель.

Оптимістичний сценарій. Сценарій передбачає інвестиції в модернізацію 
освітлення, масштабну теплову модернізацію житлових та бюджетних будівель, 
модернізацію тепломереж,  а також побудову нового житла з найвищим класом 
енергоефективності.

Базовий сценарій. В секторі Транспорт спостерігається зростання обсягів 
викидів,  що пов’язано зі зростанням обсягів доходів населення, а також 
збільшенням обсягів транспортування товарів. Окремо важливим з точки зору 
викидів є зростання використання бурового утсаткування у видобувній 
промисловості, а також значне зростання обсягів використання агротехніки.
Консервативний сценарій. Консервативний сценарій передбачає часткове 
оновлення автопарку муніципального транспорту, а також  пілотні інціативи для 
посилення ролі річкового транспорту.

Оптимістичний сценарій. Сценарій передбачає масштабне оновлення 
муніципального транспорту у містах різних масштабів, а також широке залучення 
річкового транспорту для вантажних перевезень.
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* Під “Будівлями” маються на увазі будівлі що знаходяться на індивідуальному 
опаленні



13

Промисловість: історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІ

• Сектор промисловості є другим найбільшим емітентом
парникових газів в українській економіці. В 2019 році на нього
припадало 32% всіх викидів у СО2-еквіваленті.

• Протягом останніх 30 років обсяг викидів змінювався за циклом
«падіння-часткове відновлення». З 1996 по 2007 спостерігалось
стабільне збільшення викидів, яке обумовлене економічним
зростанням. Останні 5 років викиди у секторі зберігаються
фактично на тому самому рівні.

• Загальний обсяг викидів парникових газів у 2019-му році
становив 76,8 млн тонн СО2-еквіваленту, що на 66% менше за
анлогічний показник 1990-го року.

• Серед ключових причин, які впливають на динаміку викидів у
секторі промисловості, можна виділити: динаміка виробництва у
галузі промисловості, заходи енергоефективності та структура
сфери промисловості.

• Відповідно до даних Держстату, обсяги інвестицій в
промисловість, безпосередньо в заходи декарбонізації, в 2019
році склали близько 95 млн євро.

• Виробнича структура економіки має дуже великий вплив на
обсяги викидів. Ключовими емітентами парникових газів в
українській промисловості є чорна металургія, хімічна
промисловість та виробництво цементу.

• Динаміка виробництва трьох ключових товарних груп повністю
корелює з динамікою викидів по промисловості, що свідчить про
високу залежність викидів від декількох основих видів
продукції.

ВИКИДИ ЗА БАЗОВИМ СЦЕНАРІЄМ

Частка промисловості у загальній структурі викидів 2019 року, млн 
тонн СО2

Викиди, млн тонн СО2-еквіваленту 
на 2019 рік76,8 Зменшення у порівнянні з 1990 

роком-66% Частка сектору від загальних 
викидів22.5%

Зв’язок між виробництвом основних видів продукції до викидів СО2 
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клінкеру та аміаку
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Промисловість: сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ЕФЕКТИ

• Відповідно до проаналізованих сценаріїв, обсяг викидів в 2030-му році
варіюватиметься в межах 89,2 – 105,8 млн тонн СО2-еквіваленту, в
залежності від реалізованих ініціатив.

• Найбільші темпи зростання (порівняно з базовим роком)
демонструватиме виробництво цементу: з 5,9 до 9,1 млн тонн викидів,
втім в абсолютних величинах найбільше зростання очікується в галузі
чорної металургії (+18 млн тонн СО2-еквіваленту).

• Консервативний та оптимістичний сценарії відрізняються від базового
переважно завдяки значному скороченню викидів в металургії (-3,5 та
-11,5 млн тонн СО2-еквіваленту відповідно).

• Порівняння з показниками сценарію НВВ2 Міндовкілля ускладнюються
відсутністю розбивки виробництва та викидів за секторами.

ПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Викиди СО2-еквіваленту за базовий рік та трьома сценаріями, тис тонн
СО2 (ліва вісь) та інвестиції в євро (права вісь)

ІНІЦІАТИВИ

• Базовий сценарій. Сценарій враховує зростання економіки за більшістю
секторів з одночасним підвищенням енергоефективності по цим
секторам.

• Консервативний сценарій. Сценарій передбачає проведення ряду
ініціатив з вуглецевої модернізації: часткову модернізацію доменних
печей та виробництва кокса, перехід цементної галузі на паливо з нижчим
вмістом вуглецю та енергомодернізація в інших секторах економіки.

• Оптимістичний сценарій. Сценарій передбачає проведення всіх заходів
консервативного сценарію та додатково максимальне проведення
модернізацій доменних печей та коксового виробництва в металургії.

• Менші викиди в оптимістичному та консервативному сценарії
досягаються завдяки інвестиціям у вуглецеву модернізацію. Порівняння
інвестицій з НВВ2 Міндовкілля ускладнюється відсутністю детальної
інформації по інвестиціям.

Вартість продукції сектору (млрд дол в 2030 році)
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* При закладеному сценарію зростанні 3,5% на рік від показників 2019 року.
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Агросектор: історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІ
• Агросектор є третім за викидами серед основних секторів економіки України. 

Агросектор займає одну з ключових позицій в економіці України, забезпечуючи 9% 
ВВП, 18% зайнятості суб’єктів господарювання та 6% податкових надходжень.

• Відновлення потенціалу. Обсяги виробництва агросектору у 2020 році майже 
досягли рівня 1990 року (80% від 1990), що демонструє поступове відновлення 
потенціалу агропромислового сектора економіки.

• Історичний спад викидів. Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України повідомляє про 50% зменшення викидів СО2 від сільського господарства з 
1990 по 2019 рік. Нинішній показник викидів еквіваленту СО2 становить 42,5 млн 
тонн. 

• Продукція Рослинництва збувається сировиною, а не готовою продукцією. 
Поступовий розвиток Рослинництва відбувається за рахунок великих 
агрохолдингів, проте прослідковується спад індивідуальної фермерської діяльності. 

• Експорт сировини. Україна займає високі позиції у виробництві зернових і технічних 
культур, у той самий час вагома частка зернових культур спрямовується на 
експорт: 79% кукурудзи, 66% пшениці, 59% ячменю. Для пшениці, наприклад, 
непродовольча частка становить 35%, тобто значний обсяг продовольчої продукції 
експортується у вигляді сировини першої стадії, в той час як країни ЄС збувають 
готову продукцію з вищою доданою вартістю.

• Структура тваринництва слабко диверсифікована з переважанням птахівництва. 
Тваринництво займає 17% у структурі сектору. Протягом останніх 5 років 
спостерігається спадаючий тренд – зменшується поголів’я великої рогатої худоби 
та свиней, а поголів’я птиці збільшується. Причинами зменшення поголів’я ВРХ є 
збитковість: за 2019 рік рівень рентабельності виробництва м’яса ВРХ становив -
27,1%. Оскільки 65% тварин вирощуються приватними господарствами, а сам 
ланцюг створення готового продукту є довшим, ніж у птиці, то існує більший попит 
на оборотний капітал.

• Очікується, що в наступні 10 років поголів’я ВРХ збільшиться в агропідприємствах і 
зменшиться у домогосподарствах населення.  

ВИРОБНИЦТВО ЗЕРНОВИХ ДО ВИКИДІВ СО2

Викиди, млн тонн СО2-еквіваленту 
на 2019 рік42,5 Зменшення у порівнянні з 1990 

роком-50% Частка сектору від загальних 
викидів12,8%
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Агросектор: сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ЕФЕКТИ

Збільшення викидів із розвитком агросектору за базовим сценарієм. За 
результатами моделювання експертів ЦЕВ було виявлено, що впровадження 
ініціатив НЕС 2030 та низки супутніх стратегічних документів у секторі 
сільського господарства збільшуватиме фактори, що впливають на викиди 
парникових газів: CO2-екв: +1.5% / рік; CO2: +0.2% / рік; CH4: + 1.0% / рік; N2O: + 
1.7% / рік. Такі темпи росту у Базовому сценарії збільшать викиди еквіваленту 
СО2 у 2030 році до 52 млн тонн. (+19% до 2020 року. 

Збільшення світового попиту та споживчі мегатренди до 2030 року.Здорове
харчування, веганство, рослинні альтернативи тваринного білка тощо – це ті 
тренди, які диктуватимуть агропродовольчому сектору, які підгалузі варто 
розвивати, щоб бізнес залишався прибутковим. Поряд з цим, країни Африки та 
Китай нарощуватимуть споживання білка тваринного походження, і на це теж 
варто зважати українським агровиробникам.

ПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Викиди СО2-еквіваленту за базовий рік та трьома сценаріями, млн тонн СО2

ІНІЦІАТИВИ

Базовий сценарій. Ключовими ініціативами є завершення реформи Відкриття 
ринку землі, модернізація меліоративних систем на 1.2 млн га та збільшення до 
2030 року обсягів державної підтримки с/г виробників. 

Консервативний сценарій. Консервативний сценарій передбачає інвестиції у 
впровадження технологій мінімального обробітку ґрунту на 50% придатних 
земель, що скоротить емісію від обробки ґрунтів та використання форм добрив 
із повільним або контрольованим вивільненням або інгібіторів нітрифікації, а 
також покращення раціону кормів галузі тваринництва для зменшення викидів 
парникових газів у СО2-еквіваленті від кишкового бродіння. 

Оптимістичний сценарій. Сценарій передбачає впровадженння ініціатив у 
Консервативному, проте на більшому масштабі у Рослинництві та кращому 
(+10% до вартості) раціоні у Тваринництві. 

Фінансування обидвох Сценаріїв у своїй більшості стане навантаженням для 
фермерів та аграріїв, тому інструменти державної підтримки для стимулювання 
їх впровадження повинні бути переглянуті та доповнені.

Викиди СО2-еквіваленту за базовий рік та трьома сценаріями, млн тонн СО2 
(ліва вісь) та інвестиції в млн євро (права вісь)
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Відходи: історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІ

• Зростання викидів навіть при зменшенні розвитку промисловості. 
Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України повідомляє 
про 30% збільшення викидів СО2 при утилізації твердих побутових відходів 
з 1990 по 2018 рік. Це відбувається зокрема через погіршення стану 
зберігання відходів з кожним роком, адже відбувається нагромадження 
відходів без переробки, залишаючи вуглецевий слід наступним 
поколінням.

• Структура викидів. Кадастр викидів розраховує викиди сектору 
“Управління відходами” за 4 категоріями: викиди від Захоронення сміття 
на полігонах, викиди від Осадів стічних вод, викиди від Спалювання та 
Компостування відходів. Викиди від останніх видів управління відходами 
через низький рівень свого розвитку та поширення становлять менше 1%.

• Низький рівень інвестицій. З 1990 року через обмежене фінансування та 
розпорошення відповідальності не було інтегровано жодних впливових 
ініціативи щодо контролю та зменшення впливу сміття на звалищах на 
навколишнє середовище. У той же час, капітальні інвестиції у еквіваленті 
долара США за останніх 10 років зменшуються, у 2018 році уряд інвестував 
93 млн доларів США на ініціативи щодо поводження з відходами, що 
становить 72% від розміру інвестицій у 2010 році.

• Захоронення. Динаміка викидів еквіваленту СО2 від Захоронення прямо 
пов’язана із обсягом утворених побутових відходів, їх морфологічним 
складом, часткою їх переробки, кількістю населення та показниками 
розвитку промислового та сільськогосподарського секторів. Станом на 
травень 2021, більше 95% відходів розміщується на полігонах, яких існує 
близько 6000 в Україні.

• Осади стічних вод. Динаміка викидів еквіваленту СО2 від Осадів стічних 
вод прямо пов’язана із потужностями очисних споруд, обсягом спожитої 
води як населенням, так і підприємствами, виробництвом Харчової та 
Хімічної промисловостей, динамікою чисельності населення та 
споживання ним протеїну.

ОБСЯГ УТИЛІЗОВАНИХ ВІДХОДІВ ДО ВИКИДІВ СО2 

Викиди, млн тонн СО2-еквіваленту 
на 2019 рік12,2 Зменшення у порівнянні з 1990 

роком-2% Частка сектору від загальних 
викидів4,7%
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Відходи: сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ЕФЕКТИ

Збільшення викидів від Захоронення. Згідно з Національною стратегією 
поводження з відходами до 2030 року, очікується щорічне збільшення обсягу 
відходів на 1% (при показнику у 441518,5 тонн у 2019 році, 1% складає 4415 
тонн). Тобто, при темпах росту економіки згідно із НЕС 2030 до 2030 року ми 
очікуємо збільшення обсягів відходів на полігонах на 44-50 тисяч
тонн. Промисловість зростатиме в середньому близько 2-3% на рік.

Збільшення викидів від осадів стічних вод. Споживання харчової продукції у 2018 
р. складало 51 кг/меш/рік для м’ясної продукції, 210 кг/меш/рік – для молочної; та 
51 кг/меш/рік – для фруктів. Згідно з Національною Стратегією поводження з 
відходами очікується, що воно зросте до 80, 380 та 90 кг/меш/рік відповідно до 
2030 року. Хімічна промисловість, як один із найбільших забрудників стічних вод, 
щорічно зростатиме до 2030 року на 4%. Харчова промисловість, як один із 
найбільших забрудників стічних вод, щорічно зростатиме до 2030 року на 1,2%. 

ПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Викиди СО2-еквіваленту за базовий рік та трьома сценаріями, млн тонн СО2

ІНІЦІАТИВИ
Базовий сценарій обсягу викидів у 2030 із темпами росту економіки згідно з НЕС 
2030 становить 102% до 1990 року (12,5 млн тонн). 

За Консервативним сценарієм при щорічному темпі росту обсягу компостування 
відходів на 1% (це коштуватиме близько 79 млн Євро на період у 10 років) та  при 
збільшення капітальних інвестиції на 1% щорічно, дозволить у 2030 році 
досягнути показника відношення потужностей очисних споруд до загального 
обсягу спожитої води у 75%, а як наслідок зменшити викиди СО2 еквіваленту від 
осадів стічних вод (це коштуватиме додаткових 96 млн Євро інвестицій 
протягом 10 років). Відповідний Сценарій дозволить зменшити викиди сектору 
до 12,1 млн тонн за 175 млн Євро.  

За Оптимістичним сценарієм при щорічному темпі росту обсягу компостування 
відходів на 6% та при збільшення капітальних інвестиції на 10% щорічно, 
дозволить у 2030 році досягнути показника відношення потужностей очисних 
споруд до загального обсягу спожитої води у 97%, а як наслідок зменшити 
викиди СО2 еквіваленту від осадів стічних вод. Відповідний Сценарій дозволить 
зменшити викиди сектору до 10,5 млн тонн за 1060 мн. Євро.  

Обсяг інвестицій у заходи декарбонізації за сценаріями, млн євро
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Землекористування: історичні дані та поточний стан

Джерело: Центр економічного відновлення

КОМЕНТАРІ
• ЗЗЗЛГ. Сектор землекористування та лісового господарства є 

спеціальним сектором, що складається із емітентів парникових газів, 
зважуючи негативний ефект від викидів поглинанням СО2 за рахунок 
фотосинтезу зелених насаджень.

• Історична динаміка. Тренд останніх 30 років демонструє зростаючу 
динаміку викидів від використання землі (орні землі) і в той же час 
зменшення обсягу лісу, як поглинача С02. 

• Забезпечення лісами. В Україні станом на 2021 рік площа лісів складає 
близько 15,9% загальної території (загальна площа лісових ділянок, що 
належить до лісового фонду України, становить 10,4 млн га, в тому числі 
вкриті лісовою рослинністю 9,6 млн га.). Одне дерево виділяє кількість 
кисню достатню для дихання родини з чотирьох осіб, гектар лісу за рік 
може поглинути понад 5 тонн СО2, що дорівнює викидам одного 
автомобіля, якщо він проїде 18300 км.

• Плани розвитку лісництва. Згідно з проектом Державної стратегії 
управління лісами України до 2035 року планується збільшення лісистості 
України до 18% (10,85 млн га) з нинішніх 15,9% (9,6 млн га).

• Впровадження ринку землі, що збільшить вартість ділянок, а відповідно й 
вартість ведення лісового господарства. Станом на сьогодні, 
Держлісагентство витрачає близько 288 млн грн на здійснення заходів з 
лісовпорядкування, лісорозведення і відновлення лісів, охорони і захисту 
лісів, створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг 
в середньому на близько 50 тис. га землях. Вартість посадки 1 га 
становить близько 5,8 тис. грн, ринок землі збільшить цю суму на 
додаткових 1,2 тис. грн за оренду землі, необхідної для збільшення площі 
лісів шляхом вилучення деградованих земель.

• Пожежі. У зв’язку зі зміною клімату почастішали пожежі та паводки, що, в 
свою чергу, негативно впливає на поглинаючу здатність лісів. У 2020 році 
зафіксовані рекордні втрати лісових насаджень за останнє десятиліття.

ІСТОРИЧНА ДИНАМІКА ПЛОЩІ ВІДТВОРЕННЯ ЛІСІВ ТА ВИКИДІВ

Викиди, млн тонн СО2-еквіваленту 
на 2019 рік0,05 Зміна балансу викидів, млн тонн
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Землекористування: сценарії розвитку до 2030

Джерело: Центр економічного відновлення

ЕФЕКТИ

Завдання сектору. Обсяг створення лісів на підприємствах Держлісагентства у 
2018 році становив 43,9 тис. га (42 тис. га лісовідновлення та 1,9 тис. га 
лісорозведення). Для досягнення очікуваного зменшення викидів сектору 
розвиток лісових насаджень має рухатись швидше ніж збільшення викидів від 
економічної діяльності на землях іншого призначення.
Викиди від вспахування земель до 2030 зростатимуть на 0,5% щороку згідно з 
НЕС 2030 та очікуванням розвитку агросектору, досягнувши за наступні 10 років 
показника понад 52 млн тонн СО2 еквіваленту.

Викиди за нинішнього темпу розвитку лісів. Згідно із запланованим розвитком 
агросектору, за темпом росту посадок до 1% щороку до 2030 сектор 
землекористування та лісового господарства продукуватиме більше викидів 
ніж поглинатиме.

ПОРІВНЯННЯ СЦЕНАРІЇВ У СЕКТОРІ

Прогноз відтворення лісів за трьома сценаріями, млн тонн СО2

ІНІЦІАТИВИ

За Базовим сценарієм, що відображає темпи росту насадження лісів згідно з 
цілями проекту Державної стратегії управління лісами України до 2035 року: 
збільшення лісистості України до 18% до 2035, у 2030 році в Україні 
налічуватиметься 10,32 млн га лісу. Такий процес насадження 0,7 млн га лісу 
коштуватиме додаткових 152,7 млн Євро до 2030 року.

Консервативний сценарій, що передбачає темп росту посадок 2% до 2030 року, 
пропонує досягнення обсягу лісистості у 11,04 млн га (18,3% території України). 
Такий процес насадження 1,44 млн га лісу коштуватиме додаткових 
305,5 млн Євро до 2030 року і дозволить продукувати -1,6 млн тонн
еквіваленту СО2, поглинаючи більший обсяг ніж обсяг емісії від розорювання 
земель.

За Оптимістичним сценарієм розвитку сектору, при збільшенні викидів від 
розорювання с/г земель та інших забрудників на 0,5% щороку та збільшенням 
темпів росту створення лісів на 2,5% щороку, Україна зможе повернутись до 
від’ємного сальдо викидів за сектором, що становить -4,4 млн тонн у 2030 році 
(183% до 1990 року) за рахунок збільшення лісистості території України до 11,52 
млн га (19,1% території України).
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ЗНАЧНА КІЛЬКІСТЬ НЕВИЗНАЧЕНОСТІ ФОРМУЄ РИЗИКИ З 
ВИЗНАЧЕННЯ ОБ’ЄКТИВНИХ ВИКИДІВ ТА ПОТРЕБУЄ ВРАХУВАННЯ

• Похибка національного кадастру 
антропогенних викидів перевищує 8%. 
Похибки кадастру та вдосконалення 
методології є одними з факторів для 
країн, що підштовхують до 
декларування коридору цілей.

• Відсутня об’єктивна інформація про 
ліси.  За період незалежності аудит 
лісів не проводився і тільки 
запланований.

• Невідомі реальні дані моніторингу та 
верифікації викидів парникових газів. 
Зміна методології може призвести до 
зростання значень, адже ті 
підприємства, що почали моніторинг, 
фіксують перевищення розрахункових 
показників у 3-10 разів.

• Левова частка заходів з 
декарбонізації передбачають 
фінансування приватними 
джерелами. Більша частка ініціатив 
через відсутність дієвих механізмів 
державної підтримки передбачає 
приватне фінансування ініціатив.

• Ефективні інструменти зі 
стимулювання декарбонізації з боку 
держави є слабкими. Енергоефективні 
заходи серед населення мають малий 
масштаб поширення, а саме 
впровадження енергоефективних 
заходів не підтримано ринковими 
стимулами, що в свою чергу формує 
як кризу на енергетичних ринках, так і 
неефективне споживання. 

• Відсутність доступу до капіталу на 
конкурентних умовах. Бізнес 
знаходиться у нерівних умовах в 
порівнянні з конкурентами в інших 
країнах, в тому числі країн ЄС, щодо 
доступу до капіталу для заходів з 
декарбонізації.

• Облік тимчасово окупованих територій 
припинений у 2014 році.

• Тимчасово окуповані території мають 
значну кількість застарілих 
енергетичних потужностей, що 
використовують вугілля, а також зачну 
кількість підприємств важкої 
промисловості.

• Повернення територій потенційно 
призведе до зростання обсягів 
викидів принаймні на 20 млн тонн.

• Національний визначений внесок має 
чітко підкреслювати фактор 
тимчасово окупованих територій як 
можливий фактор зростання бази 
викидів.
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ФІНАЛЬНІ ВИСНОВКИ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 

• Амбіції країни визначаються її національними особливостями та базовим сценарієм економічного розвитку.
• Базовий сценарій на рівні 43% від 1990 року є сценарієм який Україна може досягти без додаткових зусиль в напрямку 

декарбонізації та без створення додаткового тиску на бізнес
• Значна частина розвинутих країн та країн що розвиваються, враховуючи всі ризики, декларують коридор цілей
• Визначення коридору цілей (40%-36% від 1990 року) зі зменшення викидів в Консервативному сценарії на 7% від 

базового, в Оптимістичному на 16% від базового є амбітним та досяжним за умов залучення міжнародного 
фінансування, розробки ефективних державних стимулів, активної ролі держави для забезпечення залучення інвестицій 
в декарбонізацію на рівні 27-50 млрд євро. 

• Ефективні інструменти зі стимулювання заходів з енергоефективності серед населення та бізнесу, а також 
врегулювання кризових явищ на енергетичних ринках дозволять забезпечити успішне досягнення кліматичних цілей.

• Визначення в документі НВВ факторів, що можуть призвести до відхилення від базових значень дозволить знизити 
репутаційні ризики 

• Подальше вдосконалення розрахунків або зміна методології можуть призвести до зростання бази викидів
• Повернення контролю над тимчасово окупованими територіями призведе до зростання викидів принаймні на 20 млн 

тонн, що має бути чітко артикульовано

• Визначення чіткої ролі держави та ефективних механізмів стимулів з декарбонізації дозволить забезпечити реалізацію 
амбітних кліматичних цілей. Затвердження будь яких цілей за Консервативним та Оптимістичним сценарієм має 
супроводжуватись зобов’язаннями профільних міністерств по створенню умов для здійснення декарбонізації.

• Визначення чітких ініціатив, що можуть бути реалізовані, дозволить сформувати чітку позицію для міжнародних 
партнерів щодо необхідних обсягів фінансування декарбонізації 

• Держава має відігравати провідну роль в стимулюванні декарбонізації, ефективно спрямовуючи державні кошти на 
енергоефективні заходи серед населення та декарбонізацію промисловості.

ДИНАМІКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ В 
УКРАЇНІ, 1990-2030, ТИС.ТОН СО2-ЕКВІВАЛЕНТУ

ІНВЕСТИЦІЙНІ ПОТРЕБИ ЗА РІЗНИХ СЦЕНАРІЇВ
ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ, МЛРД ЄВРО
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