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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 
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СВІТ 

Викиди парникових газів мають сягнути піку у найближчі 4 роки щоб надалі почати 
скорочуватися - говорить неофіційний звіт ООН 

Джерело:  https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/12/greenhouse-gas-emissions-must-
peak-within-4-years-says-leaked-un-report 

 

Російська Федерація реагує на проект регламенту щодо вуглецевого податку на кордоні ЄС 
(СВАМ) 

Джерела: 1) https://rg.ru/2021/08/10/uglerodnoe-regulirovanie-sozdaet-neravnye-usloviia-dlia-

torgovli.html; 2) https://rg.ru/2021/08/11/uglerodnyj-nalog-gotovitsia-zahvatit-ves-mir-no-rossii-est-
chto-protivopostavit.html. 

 

Вам може бути цікаво 

§ Знаковий Саміт ООН щодо біорізноманіття перенесений вже втретє через пандемію 
https://www.theguardian.com/environment/2021/aug/18/cop15-un-biodiversity-summit-hit-by-
third-delay-due-to-pandemic-aoe 

§ За висновками науковців США, липень 2021 року був найспекотнішим за весь період 
спостережень https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/july-was-worlds-
hottest-month-on-record-us-agency/  

§ Уряд Великобританії планує створення нового банку зелений інвестицій 
https://www.theguardian.com/environment/2020/jul/15/uk-government-planning-new-green-
investment-bank 

§ Уряд Великобританії оприлюднив план щодо нарощування потужностей у сфері 
низьковуглецевого водню https://www.cnbc.com/2021/08/18/britain-launches-plan-to-ramp-
up-low-carbon-hydrogen-capacity.html 

§ Сахалін має намір залучати європейських інвесторів для розвитку проектів “зеленої” 
енергетики https://neftegaz.ru/news/Alternative-energy/692898-sakhalin-nameren-privlekat-
investorov-iz-evropy-dlya-razvitiya-proektov-zelenoy-energetiki/ 

§ Борис Джонсон називає кліматичні пріоритети “вугілля, автомобілі, фінансування, 
заліснення” та наполягає, що вжиття невідкладних заходів є дешевшою опцією у 
довгостроковій перспективі https://www.dailymail.co.uk/news/article-9879833/Coal-cars-cash-
trees-Boris-Johnson-sets-climate-priorities-saying-CHEAPER-act-now.html 
 
 

ЄС 

У Швеції вироблено першу у світі сталь без використання викопного палива 

Джерело: 1) https://www.forbes.com/sites/davidrvetter/2021/08/19/how-sweden-delivered-the-
worlds-first-fossil-fuel-free-steel/?sh=184512396b55 
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СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО                                                                                      

Для досягнення кліматичної нейтральності Німеччина має намір реалізовувати потенціал 
природних  “стоків вуглецю” 

Джерело: https://www.cleanenergywire.org/news/rewetting-organic-soils-high-potential-germanys-
natural-carbon-sinks-report 

 
 

США 

Білий Дім стимулює видобуток нафти, не дивлячись на майбутню кліматичну кризу 

Джерело: https://inhabitat.com/white-house-pushes-oil-amid-code-red-climate-crisis/ 

 
Вам може бути цікаво 

§ Чи серйозні наміри Байдена щодо запобігання зміні клімату? Схвалення ним 2 тисяч 
дозволів на буріння та фрекінг вказують, що ні 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2021/aug/12/is-biden-serious-about-climate-his-
2000-drilling-and-fracking-permits-suggest-not 

§ Побоюючись зростання цін на споживчі товари та інфляції, Білий Дім не підтримує 
пропозицію Демократичної партії щодо вуглецевого податку на кордоні США 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/white-house-withholds-support-
democratic-carbon-border-tax-2021-08-20/ 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Нові економічні стимули декарбонізації виробництв дають нові перспективи для промислових 
технологій вловлювання та зберігання вуглекислого газу 

Після десятиліть тестової експлуатації, технології промислового вловлювання та зберігання 
вуглекислого газу можуть набути реальних економічних перспектив. Все завдяки поширенню у світі 
практики оподаткування викидів парникових газів. Технологія вловлювання та зберігання вуглецю 
(carbon capture and sequastration - ССS) заснована на вловлюванні вуглекислого газу із промислових 
відхідних газових потоків за допомогою абсорбентів та подальшого  його зберігання (найчастіше - у 
геологічних формаціях). Будучи розробленою вже кілька десятиліть тому, вона не знаходила 
широкого практичного застосування. В основному - через її дороговизну. 

Проте, із поширенням практики оподаткування викидів парникових газів та зростанням розміру 
цього податку, актуальність технології ССS досить скоро може зрости. До прикладу, наразі на 
найбільш сформованому ринку - системі торгівлі викидами парникових газів в ЄС - ціна на викиди 1 
тони СО2-еквіваленту складає близько 70 євро. Експерти відзначають, що зростанням ціни до 100 
євро за 1 тону СО2-еквіваленту може стати поворотним для технології ССS. 

Якщо говорити в цифрах, то реалізація Паризької угоди та намір окремих країн до декарбонізації 
власної економіки призведе до потреби вловлювати від 40 млн.т до 7.6 млрд.т СО2-еквіваленту 
щорічно до 2050 року. 

Вже сьогодні HeidelbergCement, LafargeHolcim, ArcelorMittal та Nippon Steel розглядають ССS для 
досягнення своїх кліматичних амбіцій. 

Джерело: https://www.reuters.com/technology/sunrise-or-another-false-dawn-technology-bury-
emissions-2021-08-11/ 
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Висновки та рекомендації: стаття демонструє, що із посиленням проявів кліматичної кризи звичні 
інвестиційні напрями зазнають змін. Все більш вірогідним у майбутньому стає не лише освоєння 
нових технологій, але і виникнення нових видів інфраструктури (наприклад, трубопроводи для 
транспортування CO2). Досить дороговартісна технологія ССS є релевантною і для України. 
Особливо, для цементної галузі, де викиди значних об'ємів СО2 невідворотні та є частиною 
технологічного процесу. 

 
Вам може бути цікаво 

§ Компанія Tesla заявляє, що завдяки застосуванню нової технології, їй вдається  переробляти 
до 92% матеріалів акумуляторних батарей https://electrek.co/2021/08/09/tesla-battery-cell-
material-recovery-new-recycling-process/ 

§ Японська транспортна компанія виготовляє дизельне пальне із харчових відходів 
https://english.kyodonews.net/news/2021/08/503f8ab77a14-japanese-transport-firm-makes-
diesel-fuel-using-ramen-broth.html 

§ Не зважаючи на любов до електромобілів, більшість норвежців підтримують видобуток 
нафти https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-15/most-norwegians-support-
continued-oil-exploration-poll-finds 

 
 
 
 

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

 

 
 


