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Інформація, представлена у цьому документі від імені Української асоціації бізнесу і торгівлі (UBTA), не є 
юридичною консультацією будь-якого виду, має виключно інформативний характер і не може вважатися 
такою, що відображає точну відповідність фактам та подіям, яких вона стосується, або на які вона посилається 
на момент отримання цієї інформації користувачем. Представлена інформація містить електронні та інші 
посилання на відомості, надані третіми сторонами. UBTA не несе відповідальності за достовірність таких 
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СВІТ 

Реакція різних країн на вуглецевий податок на кордоні до ЄС (СВАМ) 

Джерела: (1) https://oilprice.com/Energy/Energy-General/Australia-Takes-Aim-At-The-EUs-Carbon-Tax-
Plan.html, (2) http://www.businesskorea.co.kr/news/articleView.html?idxno=71790, (3) 
https://www.reuters.com/article/us-emirates-emissions/emirates-eyes-eu-carbon-tax-of-1-billion-over-
10-years-idUKTRE77722K20110808, (4) https://balkangreenenergynews.com/turkish-exporters-to-eu-
face-eur-771-million-burden-due-to-carbon-border-tax/, (5) https://eurasia.expert/posledstviya-
uglerodnogo-naloga-es-dlya-eaes/, (6) 
https://www.rbc.ru/economics/06/08/2021/610beca39a79474b026be65f, (7) 
https://www.vedomosti.ru/business/news/2021/07/29/880098-vebrf-obyavil-o-nachale-esg-
transformatsii, (8) https://unctad.org/news/eu-should-consider-trade-impacts-new-climate-change-
mechanism.  

 

Ізраїль впроваджує податок на вуглець  

Джерело: https://www.timesofisrael.com/israel-to-impose-carbon-tax-starting-with-fossil-fuels/.   

 

Вам може бути цікаво 

§ Вердикт звіту МГЕЗК щодо кліматичних злочинів людства: винні 
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/09/ipcc-reports-verdict-on-climate-
crimes-of-humanity-guilty-as-hell  

§ Звіт UNCTAD  "Вуглецевий податок на кордоні ЄС: наслідки для країн, що розвиваються"  
https://unctad.org/system/files/official-document/osginf2021d2_en.pdf 

§ Ремонт та повторне використання товарів для дому може створити понад 450 000 
“зелених” робочих місць у Великій Британії 
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/04/repairing-and-reusing-household-
goods-could-create-thousands-of-green-jobs-across-the-uk 

§ Брудна таємниця обліку вуглецю: покарання за недостовірні дані замале 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/carbon-accounting-isn-t-as-rigorous-
without-strong-regulations 

§ Бум видобутку сировини може дати поштовх товарному "суперциклу" 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/03/britain-climate-crisis-where-
ambition-cop26-tories-labour-green-recovery-plan 

§ Австралія – серед останніх серед країн ОЕСР щодо кліматичних дій 
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/09/australia-lagging-at-the-back-of-the-
pack-of-oecd-countries-on-climate-action-analysis-finds  
 
 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ                                                                                                   

Єврокомісія ухвалила нові вказівки щодо стійкості інфраструктурних проектів до зміни клімату  
Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943  
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Вам може бути цікаво 
§ Критики застерігають, що вуглецевий податок посилить проблему енергетичної бідності 

https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/critics-warn-carbon-price-proposal-
would-exacerbate-energy-poverty/  

§ “Кліматична ціна” нової космічної гонки https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/the-climate-cost-of-the-new-space-race/ 

§ Після зростання цін на газ та електроенергію Європа постає перед “енергетичним Вшоком” 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-05/europe-faces-an-energy-shock-after-
gas-and-power-prices-rocket?srnd=green 

§ Іспанія спонукає ЄС відреагувати на зростаючі ціни у сфері енергетики 
https://www.ft.com/content/7cf9a7c1-a103-4923-bb5b-bad93d32ca39 

§ Єврокомісія затверджує нові роз'яснення щодо врахування кліматичних аспектів у 
майбутніх інфраструктурних проектах 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_3943 

§  Найбільший енергоспоживач Греції - компанія AoG - має намір перейти на “зелену” 
енергію починаючи з 2030 року https://balkangreenenergynews.com/greeces-biggest-power-
consumer-aog-to-switch-entirely-to-green-energy-from-
2030/?utm_source=phplist415&utm_medium=email&utm_content=HTML&utm_campaign=New
sletter+July+28%2C+2021+-+Balkan+Green+Energy+News 

  
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

Сприятливе для клімату сільське господарство: пропозиції Німеччини 

Джерело: https://www.cleanenergywire.org/factsheets/climate-friendly-farming-proposals-germanys-
agriculture-commission    

 

Вуглецеві протоколи у сільському господарстві мають потенціал, але потребують чітких 
стандартів 

В США оприлюднено звіт щодо різних протоколів моніторингу, звітності та верифікації (МЗВ) викидів 
парникових газів у сільському господарстві. Було проаналізовано 12 протоколів: 8 із США, 2 з 
Австралії, 1 з Канади та 1 – ФАО ООН. Протоколи використовують різні підходи до кількісної оцінки 
вмісту вуглецю у ґрунті та секвестрації парникових газів, до відбору проб ґрунту. Деякі поєднують 
вибірку з моделюванням на основі процесу, а інші використовують лише моделювання та 
дистанційне зондування. Це може призвести до того, що результати деяких протоколів буде 
складно назвати еквівалентними та порівняти їх. У свою чергу, це зробить неможливим повноцінну 
оцінку фінансових дотацій фермерам, що готові долучитися до практик поглинання вуглецю. 
Розбіжності протоколів також ускладнюють можливість оцінки виконання національно визначених 
внесків до Паризької угоди. 

Джерело: https://www.edf.org/soilcarbon  

Висновки та рекомендації: з огляду на вплив сільського господарства на зміну клімату та його 
потенціал до уловлювання парникових газів, можна припустити, що одним з наступних етапів 
розвитку кліматичної політики може стати порозуміння щодо протоколів МЗВ для цієї галузі. Тому 
українським агрокомпаніям вже зараз варто підшукувати та експериментувати з підходами  до 
ведення сільського господарства у кліматично-нейтральний спосіб та відстежувати тренди щодо 
протоколів МЗВ.  
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Україна: діалоги в рамках Саміту ООН щодо продовольчих систем  

В Україні протягом липня було проведено три національних діалоги в рамках Саміту ООН щодо 
продовольчих систем. Вони були зосереджені на таких питаннях: 

- трансформація та розвиток продовольчих систем країни;  
- роль українського аграрного сектору у підтримці глобальної продовольчої безпеки;  
- підходи уряду та бізнесу до реалізації Цілей сталого розвитку ООН;  
- здорове харчування;  
- вплив кліматичних змін на продовольчі системи та розвиток сільського господарства; 
- екологічно чисте виробництво;  
- стійкість до нестабільності ринку;  
- доступність їжі. 

Важливим аспектом розвитку сталих продовольчих систем є стабільність державної підтримки АПК,  
збільшення частки мікро- та малих сільгоспвиробників, розвиток ланцюжків доданої вартості, 
орієнтованих на підтримку малих та середніх виробників, перехід до сталих моделей виробництва 
та збуту, розвиток фінансових інструментів підтримки АПК, у тому числі й підтримка виробництва 
продукції з доданою вартістю, тощо. 

Обговорення надали орієнтир та план дій щодо трансформації продовольчих систем, які будуть 
представлені Президентом України на Саміті ООН щодо продовольчих систем (вересень 2021 
року). 

Джерела: (1) https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=a9c98314-4e88-46de-bf60-
ce101a4d5a33&title=IntegratsiiaVProdovolchiSistemiTseMozhlivistDoluchitisiaDoGlobalnoiSpivpratsiZRo
zvitkuSilskogoGospodarstva-TarasKachka&isSpecial=true, https://summitdialogues.org/explore-
dialogues/?dm_country=ukraine, (2) https://ukraine.un.org/uk/136867-samit-oon-z-prodovolchykh-
system-2021-ukrayina-provela-druhyy-natsionalnyy-dialoh, (3) https://ukraine.un.org/uk/136882-samit-
oon-z-prodovolchykh-system-2021-ukrayina-provela-tretiy-natsionalnyy-dialoh.  

Висновки та рекомендації: на фоні пандемії та кліматичної кризи, Україна своєчасно розпочала 
процес формування національної політики щодо трансформації продовольчих систем. Напрямки 
цієї трансформації  співпадають з міжнародними трендами та відповідають національним 
особливостям. Рекомендуємо всім аграріям країни долучатися до таких діалогів та відповідної 
співпраці.  

 

Вам може бути цікаво 

§ Відновлення лісів несе ризик для глобальної продовольчої безпеки, застерігає Oxfam 
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/03/reforestation-hopes-threaten-global-
food-security-oxfam-warns 

§ Детальний огляд реалізації Спільної сільськогосподарської політики у всіх країнах ЄС 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/linksdossier/cap-tracker-next-steps-for-the-
national-strategic-plans/  
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США 

У законопроекті щодо інфрастуктури відзначається: зміна клімату - це криза 

Джерело: https://www.nytimes.com/2021/08/03/climate/infrastructure-bill-climate-preparation.html 

 

Вам може бути цікаво 

Байден закликає до встановлення частки “чистих” автомобілів у продажу у розмірі 50% у 2030 році 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-05/biden-sets-u-s-goal-of-50-clean-cars-as-
carmakers-ask-for-help?srnd=green  

На попередньому Саміті щодо харчових систем США пропонує ініціативи щодо скорочення голоду 
та запобігання зміні клімату https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/07/30/us-government-
advances-anti-hunger-climate-initiatives-food-systems  

 
 

КИТАЙ 

Китай заявляє, що планований ЄС вуглецевий податок на кордоні порушує принципи торгівлі 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/eus-planned-carbon-border-
levy-violates-trade-principles-says-china/ 
 
 

Китай надав власне бачення шляхів досягнення кліматичної нейтральності  

Джерело: 
http://www.ncsc.org.cn/xwdt/gnxw/202107/t20210727_851433.shtml?utm_source=CD+bilingual+news
letter_Outside+China&utm_campaign=d03b357be4-
EMAIL_CAMPAIGN_2019_05_23_03_03_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_fea4a231d4-
d03b357be4-46927002&mc_cid=d03b357be4&mc_eid=4b9b074b10  

 

Вам може бути цікаво 

§ Китай ратифікував Кігалійську поправку: виробництво холодоагентів має бути припинено 
до 2024 року https://chinadialogue.net/en/climate/chinas-commitment-hfcs-sends-key-
signal/?utm_source=CD+bilingual+newsletter_Outside+China&utm_campaign=d03b357be4  

§ Китайські біржові фонди із зеленою енергією показали найкращі результати у першому 
півріччі https://www.ft.com/content/80ffb1e9-238c-4f23-a6e4-85c3efcf8a81  

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Дослідники тестують бетон, що може заряджати електромобілі під час руху 

Джерело: https://www.engadget.com/magnetized-concrete-could-charge-your-ev-while-you-drive-
041225378.html 
 

Вам може бути цікаво 
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§ DHL планує доповнити свій парк електричними літаками заради досягнення цілі нульових 
викидів https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-03/dhl-to-add-electric-planes-to-
fleet-in-pursuit-of-zero-emissions?srnd=green 

§ Електролітаки: як авіація готується до революції 
https://trends.rbc.ru/trends/industry/610812b29a79470df7a3f7b4 

§ Вплив ІТ та сектору комунікації на зміну клімату 
https://theshiftproject.org/en/article/unsustainable-use-online-video/ 

§ Дослідження вказує, що німецькі корпоративні управлінці підтримують використання 
“голубого” водню впродовж певного періоду 
https://www.cleanenergywire.org/news/german-corporate-decision-makers-support-using-blue-
hydrogen-some-time-survey 

 
 

*Переклад та аналіз статей з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 
посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 


