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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 
відомостей. 
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ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК ДО ЗУСТРІЧІ СТОРІН РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 
(СОР-26, ГЛАЗГО) 

США та Китай - у фокусі кліматичної дипломатії  

Джерела: (1) https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-08-31/the-next-weeks-are-critical-for-
climate-diplomacy?srnd=green, (2) www.dw.com/en/us-envoy-john-kerry-talks-climate-in-japan-before-
visiting-china/a-59037753, (3) https://edition.cnn.com/2021/09/03/politics/john-kerry-climate-
china/index.html. 

 

Вловлювання вуглецю проти скорочення викидів 
Напередодні COP-26 експерти попередили про тривожну надмірну популярність «зобов'язань щодо 
нульових викидів» (net zero pledges). Це наприклад, насадження дерев як виправдання за викиди 
парникових газів підприємствами. Зауважуються, що плани вловлювання вуглецю з атмосфери 
позбавлені конкретики. Надмірна залежність від цієї практики замість реального скорочення 
викидів створює потенційно нестійкі бізнес-моделі, що спираються на викопні джерела енергії. А 
включення до кліматичної мети ЄС на 2030 рік практики вилучення вуглецю за рахунок лісового та 
сільського господарства може призвести до розмивання його кліматичних цілей. Занепокоєння 
також викликають якість та обґрунтованість добровільних схем компенсації викидів парникових 
газів, Адже у вуглекислий газ, поглинутий лісовими насадженнями,  може вивільнитися у разі 
пожежі. Наприклад, лісові пожежі в США влітку цього року знищили ліси, заявлені як компенсатори 
викидів парникових газів компаній Microsoft та BP. 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/opaque-net-zero-pledges-
not-enough-to-tackle-the-climate-crisis-experts-say/ 

Висновки та рекомендації: світ продовжує активну підготовку до зустрічі Сторін Рамкової конвенції 
ООН зі зміни клімату у Глазго (1-12 листопада ц.р.). Очікується, що подія стане переламною для 
сучасної історії. Роль США та Китаю у кліматичному процесі, питання кліматичної справедливості, 
фінансові механізми декарбонізації – буде у фокусі СОР-26. Відстеження підготовки та самих 
перемовин важливі задля розуміння інструментів сталої модернізації України.  

Вам може бути цікаво 

§ Плани з декарбонізації ЄС не відповідають планам закриття АЕС 
https://www.politico.eu/article/climate-change-nuclear-power-plants-energy/ 

§ Промова Алока Шарми на форумі «Енергетика, клімат та навколишнє середовище» 
(Тайюань, Китай) https://www.gov.uk/government/speeches/accelerating-the-global-energy-
transition-through-international-collaboration 

 
 

СВІТ  

Ключові новини за останні два тижні 		

Джерела: (1) https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/01/opec-member-urges-oil-
producers-to-focus-more-on-renewable-energy, (2) https://ewns.news/saudi-arabias-grandiose-climate-
plans-struggle-to-take-off/, (3) https://insider-voice.com/australia-is-increasingly-isolated-on-climate-
says-former-eu-trade-commissioner-climate-change/, (4) 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/02/australia-has-technology-to-cut-emissions-
now-and-coalition-should-embrace-it-scientists-say. 

 

 



   
 

 

3 

Вам може бути цікаво 

§ У Швейцарії пропонують особистий бюджет на CO2 https://www.swissinfo.ch/eng/swiss-
climate-experts-propose-personal-co2-budget/46922694 

§ Борговий офіс Великобританії закликав випустити зелені облігації з терміном погашення 10-
12 років https://www.reuters.com/world/uk/uk-debt-office-urged-launch-green-gilts-with-10-
12-year-maturity-2021-08-24/  

§ Звіт Всесвітньої метеорологічної організації ООН: за останні 50 років збільшилася кількість 
стихійних явищ пов'язаних із погодою; вони завдають більше збитків, але спричиняють 
менше смертей https://public.wmo.int/en/media/press-release/weather-related-disasters-
increase-over-past-50-years-causing-more-damage-fewer  

§ Звіт ООН «Краща торгівля для сталого розвитку: роль добровільних стандартів сталості» 
https://unctad.org/meeting/better-trade-sustainable-development-role-voluntary-sustainability-
standards-vss  

§ Країни Брікс підтримують Індію у критиці вуглецевого податку на кордоні ЄС 
https://timesofindia.indiatimes.com/india/brics-nations-join-india-in-opposing-eu-carbon-
tax/articleshow/85704371.cms  

§ Плани Індонезії щодо вугільних електростанцій ідуть у розріз з обіцянкою інвестувати лише 
у відновлювані джерела енергії https://chinadialogue.net/en/energy/indonesias-pipeline-of-
coal-plants-undermines-pledge-to-only-build-renewables/  
 
 

ЄС  

Вуглецевий податок на кордоні ЄС не впливає на вуглецевий ринок  

Джерело: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/carbon-market-largely-
unaffected-by-eu-border-levy-think-tanks-say/  

 
Вам може бути цікаво 

§ Ціна на вуглецеві квоти в ЄС досягла нового рекорду: вище 60 євро за 1 т СО2-еквіваленту 
https://www.ft.com/content/c1a78427-f3d5-4b4f-9878-c3e1dffee2ba  

§ Задля запобігання зміні клімату адміністрація Парижу встановлює обмеження щодо 
швидкості руху у розмірі 30 км/год https://www.euronews.com/green/2021/08/30/paris-cuts-
its-speed-limit-to-30-kph-in-bid-to-protect-climate   

§ Європейське агентство з морської безпеки: викиди парникових газів від морського 
транспорту мають бути різко скорочені 
https://www.euractiv.com/section/shipping/news/maritime-transport-emissions-must-be-cut-
sharply-eu-agency-says/  

§ Вуглецевий податок на кордоні ЄС найбільше вплине на Росію  
https://www.reuters.com/business/environment/eus-planned-carbon-border-tax-impact-russia-
most-study-2021-09-01/   

 
 
КИТАЙ 

Перші результати роботи національної системи торгівлі викидами парникових газів у Китаї  

Джерело: https://chinadialogue.net/en/climate/how-can-chinas-national-carbon-market-contribute-
to-reducing-emissions/  
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Вам може бути цікаво 
§ Китай вперше отримав дані про глобальні вуглецеві потоки із власного супутника 

http://russian.people.com.cn/n3/2021/0817/c31517-9884687.html   
§ Китайська провінція Хайнань розглядає можливість відкриття міжнародної платформи 

торгівлі вуглецевими викидами https://www.reuters.com/article/climate-change-china-
hainan/chinas-hainan-province-eyes-international-carbon-trading-platform-idUSKBN2FY0D3   

 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  

Зелені аграрні цілі досяжні, але є ризик витоку вуглецю - звіт 

Джерела: (1) https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC121368, (2) 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/green-agri-goals-achievable-but-risk-being-
undermined-by-carbon-leakage-report/   

 

Вам може бути цікаво 

§ У штаті Айова шукають шляхи фінансової підтримки фермерів, діяльність яких сприяє 
вловлювання вуглецю з атмосфери https://www.agriculture.com/news/business/carbon-task-
force-looks-for-ways-to-make-money-for-farmers  

§ Що замінить субсидії ЄС для скорочення викидів парникових газів для фермерів у 
Шотландії? https://www.bbc.com/news/uk-scotland-58376033  

§ Шкаралупа фундука як джерело енергії? https://www.independent.co.uk/climate-
change/news/hazelnuts-biomass-renewable-energy-biofuel-b1908035.html   

§ Керівництво ЄС затвердило використання комах для годівлі свиней та птахів 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/insects-on-the-menu-for-pigs-poultry-
after-eu-approval/   

 
 

ВОДЕНЬ  

Ключові новини сектору водневої енергетики  

Джерела: (1)  https://www.gov.uk/government/news/uk-government-launches-plan-for-a-world-
leading-hydrogen-economy, (2) https://indianexpress.com/article/india/from-ioc-to-reliance-indias-
hydrogen-push-gains-traction-7454869/, (3) https://www.energy.gov/eere/fuelcells/hydrogen-shot-
summit (4) https://www.reuters.com/article/russia-forum-japan/japan-russia-to-cooperate-in-hydrogen-
ammonia-to-fight-climate-change-idUSKBN2FY0MV, (5) https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/summer-controversy-illustrates-polarisation-of-hydrogen-debate/, (6) 
https://www.euractiv.com/section/energy/opinion/how-to-regulate-hydrogen-networks/. 

 
Вам може бути цікаво 

§ Іспанський консорціум хоче спростити виробництво водню за допомогою 
фотоелектрокаталізу https://www.pv-magazine.com/2021/08/27/spanish-consortium-wants-
to-simplify-hydrogen-production-through-photoelectrocatalysis/ 

§ Австралійський проект з вивчення потенціалу використання стічних вод у виробництві 
водню https://www.cnbc.com/2021/08/25/project-to-examine-potential-of-wastewater-in-
hydrogen-production.html   



   
 

 

5 

§ British Petroleum оприлюднює плани щодо відновлюваних джерел водню для Західної 
Австралії https://www.h2-view.com/story/bp-unveils-renewable-hydrogen-plans-for-western-
australia/  

§ Зарядні станції можуть поєднувати виробництво водню та накопичення енергії 
https://techxplore.com/news/2021-08-stations-combine-hydrogen-production-energy.html  

§ Нам потрібен і синій, і зелений водень https://www.rechargenews.com/energy-transition/we-
need-both-blue-and-green-hydrogen-its-all-hands-on-deck-dnvs-eriksen/2-1-1061108  

§ LG Chem створить перший корейський завод з виробництва рослинної олії, очищеної 
воднем http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210902000827&np=1&mp=1 

§ Вантажівки Nikola застосують технології паливних елементів Bosch https://www.h2-
view.com/story/nikola-trucks-to-feature-bosch-fuel-cell-technologies/   

§ «Золотий водень» може розблокувати концентратор водню в Арагоні (Іспанія) 
https://www.h2-view.com/story/gold-hydrogen-could-unlock-hydrogen-hub-in-aragon-spain/  

§ Очікується, що на ринку вантажних автомобілів з паливними елементами до 2030 року 
кількість продажів досягне 142 858 одиниць https://www.h2-view.com/story/fuel-cell-trucks-
market-estimated-to-register-142858-unit-sales-by-2030-says-report/  

§ Талліннський порт планує створити водневий хаб в Естонії https://www.h2-
view.com/story/port-of-tallinn-looks-to-develop-a-hydrogen-hub-in-estonia/   

 
 
 
 

*Переклад та аналіз статей з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також 

посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 

 
 


