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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 
(СОР26, ГЛАЗГО) 

Новини напередодні СОР26  

У листопаді Україна бере участь у Конференції ООН, присвяченій зміні клімату, вперше у 
форматі синергії бізнесу та влади, та організовує українську панель на спільній великій сцені 
цього світового заходу у Глазго. Це унікальна подія, яка визначить подальші дії усіх країн та 
матиме неабиякий вплив на бізнес, зокрема український. Тема декарбонізації та введення 
карбонового податку на глобальному рівні стає претендентом на роль визначального 
трансформаційного фактора для національної економіки багатьох держав світу. 
 
Про важливість та актуальність 26-ої зустрічі Сторін рамкової Конвенції ООН про зміну 
клімату в Глазго розповіли 11 жовтня представники українського уряду, бізнесу та громадських 
організацій на круглому столі   «Життя до Глазго. Напередодні надважливих рішень світової 
спільноти щодо зміни клімату». У події взяли участь Тарас Качка, заступник Міністра 
економіки України — Торговий представник України, Ірина Ставчук, заступниця Міністра 
захисту довкілля та природних ресурсів України, члени UBTA, та інші представники бізнесу. 
Більше про захід: 

- Відеозапис -  https://www.facebook.com/UBTAoffice/videos/679863646352769; 
- новина з ключовими меседжами від учасників та презентацією -  

https://ubta.com.ua/news/zhittja-do-glazgo-naperedodni-nadvazhlivih-rishen-svitovoji-spilnoti-
schodo-zmini-klimatu.  

Перша стаття спецпроєкту UBTA «Глазго. Нова точка кліматичного відліку» - «Зміна клімату 
та економічний розвиток: тренди 2021 року» - 
https://www.eurointegration.com.ua/project/2021/glasgow/g_article1.html?fbclid=IwAR3REvumcKEbg
Gspo9e1W66aBcFwAh5UBdZZPix4jdng2JD-CJwrrzIW5b0   
 
 
До СОР26 зосталось лише 3 тижні: на Генеральній асамблеї ООН, пре-самміті СОР26 у Мілані, та у 
інших джерелах з’являються нові заяви щодо кліматичних амбіцій країн.  

• Південна Африка оголосила про збільшення амбітності НВВ2 - замість скорочення викидів 
парникових газів до 614 млн. тон  планується досягти рівня у 420 млн.тон до 2030 р.; 

• Південна Корея  всередині країни наразі погоджує посилення цілей НВВ2: скорочення 
викидів парникових газів з 26.3 % до 40% (від рівня 2018 р.). 

• Зімбабве подало НВВ2 і збільшило амбіції порівняно з НВВ1 (2017) – з мінус 33% до 40%. 
• Туреччина приєдналась до Паризької угоди та оголосила про досягнення кліматичної 

нейтральності у 2053 р. Німеччина, Франція, Великобританія, Світовий банк та ЄБРР 
пообіцяли фінансову допомогу Туреччині на шляху до декарбонізації.  

• ОАЕ стали першою країною держав Персидської затоки, яка оголосила про мету 
кліматичної нейтральності  у 2050 р. Країна до цього часу вже інвестувала майже 165 млрд. 
доларів США у чисту енергію.  

• Продовжується тиск на Австралію щодо затвердження нею намірів про досягнення 
кліматичної нейтральності до 2050 р., а також щодо заяви голови держави, п. Моррісона, 
щодо його присутності на переговорах у Глазго. 

• Аналіз існуючих планів щодо зменшення викидів парникових газів у Великій Британії 
свідчить, що, незважаючи на амбіції країни – мінус 78% до 2035 (від 1990 р.) – ці цілі не 
включають скорочення викидів британської промисловості, розташованої за кордоном.  

• Досягнуто прогрес щодо фонду підтримки країнам, що ровизваються: для акумуляції суми у 
розмірі 100 млрд. дол.США залишилось зібрати тільки 10 млрд. дол.  Керівництво США 
анонсувало збільшення свого вкладу у фонд.  
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• Китай проголосив про припинення фінансування вугільних електростанцій за кордоном. 
• Більш амбітні НВВ все ще очікуються від Бразилії, Росії, Індонезії, Мексики. 
• Індія пообіцяла подати НВВ до СОР26.  
• До планів США та ЄС щодо зменшення викидів метану на 30% до 2030 р. вже приєдналось 

34 країни. Україна розглядає можливість приєднання до цієї ініціативи. 
 
Висновки та рекомендації: за три тижні до СОР26 збільшується кількість поданих НВВ: як 
країнами, що раніше цього не зробили, а також оприлюднюються більш амбітні кліматичні цілі від 
країн, які вже оголосили свій внесок. Продовжує наповнюватися фонд  для підтримки країн, що 
розвиваються для реалізації їх кліматичних цілей. Перед учасниками переговорів ще стоїть чимало 
питань, але кліматична дипломатія та активні дії перед СОР26 роблять свій внесок для досягнення 
цілей зустрічей. Уряду та бізнесу варто продовжувати відслідковувати позиції країн та бізнесу, 
публічних настроїв, задля подальшого обґрунтованого планування виконання НВВ2.  

 
Джерела: https://www.bbc.com/news/science-environment-58678937, 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/27/cop26-climate-talks-will-not-fulfil-aims-of-paris-
agreement-key-players-warn, https://www.bbc.com/news/world-australia-58703128 , 
https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/30/cutting-methane-should-be-a-key-cop26-aim-
research-suggests , https://www.nytimes.com/2021/10/11/climate/methane-global-
climate.html#:~:text=WASHINGTON%20%E2%80%94%20The%20Biden%20administration%20on,summit%20in%2
0Glasgow%20next%20month, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-05/rich-countries-fall-10-
billion-short-in-climate-finance-
pledges?cmpid=BBD100621_GREENDAILY&utm_medium=email&utm_source=newsletter&utm_term=211006&ut
m_campaign=greendaily, https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-07/uae-sets-2050-net-zero-goal-
first-among-major-gulf-petrostates, https://www.reuters.com/world/africa/zimbabwe-bolsters-emissions-
targets-ahead-climate-summit-2021-09-25/   
 

СВІТ  

Зміна клімату стане мега-трендом для ESG на наступні десятиліття  

Джерела: https://www.cnbc.com/2021/09/29/climate-change-will-be-an-alpha-generator-for-the-next-four-
decades-says-calstrs-cio.html, https://www.reuters.com/world/middle-east/saudi-arabia-plans-issue-green-
bonds-soon-advance-esg-plans-2021-09-27/, https://www.reuters.com/business/sustainable-business/investors-
with-4-trln-assets-aim-tackle-asian-firms-climate-change-goals-2021-09-29/, https://www.esgtoday.com/global-
business-leaders-urge-g20-to-strengthen-national-climate-goals-in-new-campaign/. 
 

Вам може бути цікаво 

§ Роль викидів від ланцюгів постачання для декарбонізації та комплаєнсу 
https://ercst.org/role-of-supply-chain-emissions-in-decarbonization-and-compliance/ 

§ Вловлювання вуглецю: зберігання проти використання https://www.gasworld.com/carbon-
capture-storage-vs-utilisation/2021759.article 

§ США спокушають Східну Європу атомною енергією та ринком чистої енергії на суму 23 трлн. 
доларів https://www.euractiv.com/section/energy/news/us-lures-eastern-europe-with-nuclear-
power-23tln-clean-energy-market/ 

§ Плаваючі мрії: Португалія робить ставку на дорогі офшорні вітрові та сонячні електростанції 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/floating-dreams-portugal-bets-pricey-
offshore-wind-solar-farms-2021-09-27/ 

§ Азії потрібні інструменти ціноутворення на вуглець для швидкого “енергетичного переходу” 
– ВР https://www.reuters.com/business/sustainable-business/appec-asia-needs-carbon-pricing-
swift-energy-transition-bp-exec-2021-09-27/ 
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§ Благодійники обіцяють рекордні 5 млрд. доларів на захист природи 
https://www.reuters.com/business/environment/philanthropists-pledge-record-5-billion-
protect-nature-2021-09-22/  

§ Сінгапурський стартап продає жетони вуглецевої нейтральності за рахунок китайських 
вуглецевих кредитів https://www.coindesk.com/business/2021/09/27/singapore-startup-sells-
carbon-neutrality-tokens-backed-by-chinese-carbon-credits/ 

§ В Індії назріває вугільна криза https://www.reuters.com/world/india/india-coal-crisis-brews-
power-demand-surges-record-global-prices-bite-2021-10-01/ 

§ Судноплавні компанії обіцяють скоротити викиди, якщо уряди підтримають розвиток 
низьковуглецевих технологій 
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/05/shipping-cut-emissions-low-carbon-
tech-climate 

 
 

ЄС  

Чому ціни на енергоресурси в ЄС зростають та чи може ситуація ще більше погіршитися 

Джерело: https://www.euronews.com/2021/09/23/why-europe-s-energy-prices-are-soaring-and-could-get-
much-
worse?utm_source=newsletter&utm_medium=political_newsletter&_ope=eyJndWlkIjoiNDA3ZjBlNGNhZGI4NWI5
MjU2YTJkMDNlYzcwM2VjOWYifQ%3D%3D 

 
Вам може бути цікаво 

§ Презентація-обговорення: “СВА як загроза вітчизняному експорту до ЄС” 
https://ubta.com.ua/news/prezentatsija-obgovorennja-svam-jak-zagroza-vitchiznjanomu-
eksportu-do-jes   

§ Вуглецева зброя ЄС: як інструмент СВАМ вдарить по українських експортерах 
https://www.eurointegration.com.ua/project/2019/tradewars/article111.html  

§ ЄС готує старт програми Зелених бондів на 250 млрд. євро у жовтні 
https://www.esgtoday.com/eu-prepares-to-kick-off-massive-e250-billion-green-bond-program-
in-october/ 

§ Законодавці ЄС підтримують продовження субсидування природного газу на період до 
2027 року https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/28/eu-lawmakers-vote-
prolong-fossil-fuel-gas-subsidies 

§ Кліматична політика ЄС стикається з холодною реальністю 
https://www.wsj.com/articles/climate-policy-reality-europe-energy-costs-gas-coal-11632754849 

§ Енергетичний перехід дається Італії величезною ціною 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/energy-transition-comes-with-huge-
price-tag-italy-business-leader-2021-09-23/ 

§ Дефіцит “зеленого палива” для судноплавства збільшує попит на зріджений природний газ 
https://www.euractiv.com/section/shipping/news/lack-of-green-maritime-fuels-makes-liquid-
natural-gas-a-necessity-says-commission/ 

§ Посадовці ЄС заявляють, що кошти, акумульовані в межах роботи системи торгівлі 
викидами, можуть бути використані для полегшення енергетичної кризи 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-28/eu-says-carbon-market-cash-can-help-
those-hit-by-energy-crisis 

§ За оцінками ЄС, екологізація авіперевезень збільшить ціни на 8% 
https://www.euractiv.com/section/aviation/news/greening-measures-will-add-around-8-to-
airline-costs-eu-estimates/  
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§ Газова криза в ЄС штовхає вгору ціни на вуглецеві викиди 
https://www.ft.com/content/c1595f64-5a31-4e7b-bf98-9f5fcbb4e970 

§ Закон ЄС щодо акумуляторних батарей має встановити світовий стандарт для автомобільної 
індустрії https://www.euractiv.com/section/batteries/news/european-battery-law-will-set-
global-standard-for-car-industry-eu-says/ 

§ Великий польський виробник міді укладають угоду з американською компанією щодо 
малих ядерних реакторів https://www.euractiv.com/section/energy-
environment/news/polish-copper-giant-signs-deal-with-us-firm-for-small-nuclear-reactors/ 

 
 
США 

Як урядові агенції США планують адаптуватися до зміни клімату? 

Джерело: https://www.cnbc.com/2021/10/07/us-government-agencies-release-climate-adaptation-
plans.html 

 

Вам може бути цікаво 

§ Адміністрація Байдена робить перший значний крок для регулювання викидів парникових 
газів https://www.nytimes.com/2021/09/23/climate/hydrofluorocarbons-hfc-climate-
change.html 

§ Адміністрація Байдена-Гаріс має намір вирішувати продовольчі проблеми і  розвивати сталі 
харчові системи https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/09/23/fact-sheet-biden-harris-administration-commit-to-end-hunger-and-
malnutrition-and-build-sustainable-resilient-food-systems/ 

§ USDA анонсує 3 млрд. дол. США інвестицій в сектори сільського господарства, здоров'я 
тварин, харчування; оприлюднює нову ініціативу щодо кліматичного партнерства та 
закликає до взаємодії https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/09/29/usda-
announces-3-billion-investment-agriculture-animal-health-and 

§ Apple та Disney - серед компаній що протистоять кліматичному законодавству США, 
незважаючи на власні заяви щодо скорочення викидів парникових газів 
https://www.theguardian.com/us-news/2021/oct/01/apple-amazon-microsoft-disney-lobby-
groups-climate-bill-analysis 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ 

У Данії відпрацьовані лопаті вітрових електростанцій використовуються у якості велосипедних 
гаражів 

Джерело: https://www.designboom.com/design/denmark-repurposing-wind-turbine-blades-bike-
garages-09-27-2021/?fbclid=IwAR01YuzWIVMf6IzOkjZlv21dMu_bT8u9Rq3mmB6aFys-
aaQCA5xB5_zA8po 

Вам може бути цікаво 
§ Роботизовані ферми з вирощування водоростей вловлюють вуглекислий газ з атмосфери та 

запобігають зміні клімату https://www.fastcompany.com/90680321/these-carbon-capturing-
robotic-seaweed-farms-are-like-planting-forests-in-the-ocean 

§ Саудівська Аравія інвестує у будівництво “лінійного міста” з нульовими викидами 
парникових газів https://vc.ru/design/298012-ideya-lineynogo-goroda-kotoryy-za-200-mlrd-
stroit-saudovskaya-araviya-v-chem-ee-smysl-i-pochemu-eto-uzhe-bylo-v-
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volgograde?fbclid=IwAR0CvpGIUd5WOB2eGw1BbOHV3YYrtC2WkGvhzMp5lAeKR5Vy2Casc4Nn6
KA  

§ Новітній реактивний літак з трьома парами крил знизить витрати палива на 70% 
https://building-
tech.org/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82/reaktyv
niy-samolet-se200-s-tremya-paramy-krilev-snyzyt-raskhod-toplyva-na-
70pers?fbclid=IwAR3qdXevhxmk4wh0b0YmFRedyVzEWPjUXycO5-wgAGMgWUwy6i8IxMJvK_w 

§ Біомаса позиціонується як вуглецевонейтральне паливо. Але чи не є спалювання деревини 
кроком у неправильному напрямі? 
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/04/biomass-plants-us-south-carbon-
neutral 

 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Зростання цін на кавові зерна - це тільки початок того, що чекає на нас як наслідок зміни клімату 

Джерело: https://www.theguardian.com/food/2021/sep/30/coffee-bean-price-spike-just-a-taste-of-
whats-to-come-with-climate-change 

 
Вам може бути цікаво 

§ Ковбуча, водорості та вакцини - все включається в перегони для скорочення викидів метану 
від корів https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/30/cow-methane-emissions-
reduce-seaweed-kowbucha 

§ Виробники харчових продуктів Великобританії закликають до субсидій для подолання 
дефіциту CO2 https://www.theguardian.com/business/2021/sep/20/uk-food-producers-call-for-
subsidies-to-tackle-co2-shortages 

 

КИТАЙ 

Задля вирішення енергетичної кризи Китай повертається до використання раніше забороненого 
австралійського вугілля 

Джерело:   https://www.reuters.com/world/asia-pacific/china-turns-stranded-australian-coal-combat-
power-crunch-trade-2021-10-05/ 

 
Вам може бути цікаво 

§ Вуглецевий податок на кордоні ЄС вдарить лише по частині китайського експорту до ЄС 
https://chinadialogue.net/en/climate/cbam-carbon-levy-will-only-hit-a-fraction-of-chinese-
exports-to-eu/ 

§ Енергетична криза в Китаї: постачальники Apple, Tesla та інших компаній призупиняли 
виробництво через недостачу електроенергії 
https://www.ixbt.com/news/2021/09/27/jenergeticheskij-krizis-v-kitae-postavshiki-apple-tesla-i-
drugih-kompanij-priostanovili-proizvodstvo-izza-
nehvatki.html?fbclid=IwAR2Vi_sZglY58G3kbedkXHZYu7583KPDdGhNZBq3s5gItYNMqQiaWnWrR
5g 

§ Міжнародна Енергетична Агенція оприлюднила звіт “Дорожня карта енергетичного сектору 
для вуглецевої нейтральності Китаю” https://www.iea.org/reports/an-energy-sector-roadmap-
to-carbon-neutrality-in-china 
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§ Міністри близькі до угоди, яка може зменшити роль Китаю в атомній енергетиці Великої 
Британії https://www.theguardian.com/environment/2021/sep/25/ministers-close-to-deal-that-
could-end-chinas-role-in-uk-nuclear-power-station 
 

 

ВОДЕНЬ 

Компанії газового сектору представляють Центральноєвропейський водневий коридор 

Джерело:   https://tsoua.com/news/kompaniyi-gazovogo-sektoru-predstavlyayut-czentralno-
yevropejskyj-vodnevyj-korydor/ 

 
Вам може бути цікаво 

§ Нафтогаз стверджує, що “Північний потік” та “Північний потік-2” не можуть 
використовуватися для транспортування водню https://greendeal.org.ua/severnyj-potok-i-
sevpotok-2-ne-mogut-ispolzovatsya-dlya-transportirovki-vodoroda-nak-
naftogaz/?fbclid=IwAR3kvdCvGyZr6qBucOAuxwYOez70dl1UZVrUO0MxFOPOStheTTjKpWPHU6k 

§ Міжнародна Енергетична Агенція оприлюднила звіт “The Global Hydrogen Review 2021” 
https://www.iea.org/reports/global-hydrogen-review-2021 

§ Водневі поїзди все ближче: Alstom представив Coradia iLint у Польщі 
https://cfts.org.ua/articles/vodorodnye_poezda_vse_blizhe__alstom_predstavil_coradia_ilint_v
_polshe_1841?fbclid=IwAR3qdXevhxmk4wh0b0YmFRedyVzEWPjUXycO5-
wgAGMgWUwy6i8IxMJvK_w 

 
 
 

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

посилання на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA. 

 

 


