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ЗВОРОТНІЙ ВІДЛІК ДО ЗУСТРІЧІ СТОРІН РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ 
(СОР26, ГЛАЗГО) 

Новини напередодні СОР26  

До початку глобального кліматичного саміту CОР26 залишились лічені дні. З чим країни світу 
підходять до цієї зустрічі? Останні новини дивіться нижче.  

- ООН попередила, що питання економічного обігу викопного палива дуже не синхронізоване 
з глобальними кліматичними цілями; 

- очільник ООН звернувся до публічних банків розвитку для запровадження «зелених» 
стратегій та рішень; 

- Австралія оприлюднила консенсус зацікавлених сторін всередині країни щодо досягнення 
кліматичної нейтральності держави у 2050 р., ОАЕ оголосили про досягнення кліматичної 
нейтральності до 2050 р., Саудівська Аравія – у 2060 р., а Росія змінила відповідну дату з 2100 
р. нао 2060 р.; 

- очільники Китаю, Росії, Бразилії, Австралії - тобто країн, що мають важливу роль для СОР26 - 
навряд чи приїдуть на саміт. Підтверджено участь прем'єр-міністра Індії; 

- національно визначені внески, які наразі подані до Секретаріату Конвенції ООН зі зміни 
клімату, кумулятивно на 45% менше рівня, який би запобіг підвищенню температури на 
планеті на 1.5оС - до 2030 р., та на 40% до 2050 р. Успіх досягення цілі щодо стримання 
температури у значній мірі залежить від країн Великої двадцятки; 

- Великобританія оприлюднила масштабний план декарбонізації національної економіки. Він 
охоплює всі галузі еономіки та включає, наприклад, введення зборів на природний газ, 
збільшення субсидій на електромобілі, великі інвестиції в технології у вловлювання та 
зберігання вуглецю, заміну газових котлів на теплові насоси, надсадження дерев. Стратегія  
може створити 440 000 робочих місць. Документ критикують через серйозне 
недофінансування, а казначейство попередило про можливість підвищення податків задля 
його досягення; 

- Міжнародне Енергетичне Агентство заявило, що для досягнення кліматичної нейтральності 
протягом десятиліття необхідні інвестиції у розмірі 4 трлн. доларів США; 

- ЄС і Китай оголосили про створення Діалогу високого рівня щодо навколишнього 
середовища та клімату. Китай оприлюднив намір щодо розробки т.з. «системи політики 
«1+N» для досягнення цілей кліматичної нейтральності. Обидві сторони погодилися з 
важливістю вуглецевих ринків та мають намір продовжувати двостороннє співробітництво 
для обміну досвідом щодо ефективного ціноутворення на вуглець; 

- Королева Великобританії «роздратована» бездіяльністю країн щодо їх кліматичних 
зобов'язань, а Принц Чарльз звернувся до бізнесу із закликом активніше включитися до 
цього процесу; 

- колишній генеральний секретар ООН Пан Гі Мун звернувся до Джо Байдена та Сі Цзіньпіна із 
закликом зустітися перед СОР26; 

- представники третини держав, які знаходяться на тихоокеанських островах, та які дуже 
страждаюсть від проявів зміни клімату, не зможуть приїхати на СОР26 через карантинні 
обмеження; 

- заборона Китаєм проєктів з будівництва вугільних ТЕС за кордоном збільшує тиск щодо 
прискореної екологізації країн, що розвиваються; 

- Грінпіс отримав більше 30 000 файлів, де йдеться, що представники Австралії, Китаю, 
Саудівської Аравії та Індії звертались до панелі вчених заради виключення ключових фраз 
щодо відмови від вугілля. Водночас, представники Бразилії та Аргентини лобіювали 
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уникнення висновків про потребу зменшення споживання м’яса, представники Індії та 
Східно-Європейських країн – про переваги ядерної енергетики, а нафтодобувні країни 
лобіювали масштабування проектів щодо вловлювання та зберігання вуглецю.  

- високопосадовці Британії, Канади та Німеччини оголосили, що щорічний кліматичний фонд 
у розмірі 100 млрд. доларів США буде збиратися тільки починаючи з 2023 р.; 

- опубліковано програму СОР26 https://ukcop26.org/wp-content/uploads/2021/10/Presidency-
Programme-for-COP26.pdf; 

- Велика Британія на CОР26 має намір просувати план щодо припинення глобального 
вирубування лісів до 2030 року; 

- корпоративні спонсори COP26 засуджують «неправильне управління» організацією саміту.  
- Голови великих нафтових компаній не матимуть великої ролі у пеермовинах СОР26; 
- Світові лідери закликали пам’ятати про вплив клімату на для здоров'я людини. Адже 

наприклад підвищення температури на планеті, може збільшити частоту серйозних хвороб 
нирок. 

Одне з гарячих питань на СОР26 - ст. 6 Паризької угоди, щодо добровільного глобального ринку 
вуглецю. Її мета полягає в тому, щоб на кожну тонну CO2, яка десь викидається, ще одна тонна була 
вловлена в іншому місці, а країни могли би торгувати СО2 одна з одною. Очікується, що за умови 
глобального охоплення схема буде сприяти зменшенню викидів парникових газів. Наразі 
обговорюється механізм вуглецевого ринку, подібний до того, що діяв за часів реалізації Кіотського 
протоколу (закінчився у 2020 р.). Однак механізм чистого ровитку у рамках Кіотського протоколу був 
неефективним через корупцію, порушення прав людини та часту кліматичну недоцільність проектів.  
Джерела: www.bbc.com,  www.theguardian.com, https://www.washingtonpost.com, 
http://en.people.cn,  www.cnbc.com, https://ec.europa.eu, www.euractiv.com 
 
 

СВІТ  

Розвідка США зауважує, що зміна клімату призведе до наростання напруженості у світі 

Джерело: https://www.bbc.com/news/science-environment-59004088 

 

Вам може бути цікаво 

§ Ралі цін на вугілля не закінчиться у найближчому майбутньому 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/the-coal-price-rally-isn-t-ending-any-
time-soon-whitehaven-says  

§ Енергетична криза в Європі створює турбулентність на ринку. Аналітики очікують, що 
рекордно високі ціни збережуться https://www.cnbc.com/2021/09/16/europes-energy-crisis-
is-making-the-market-nervous-ahead-of-winter.html  

§ На фоні слабкої вітрогенерації та зростаючих цін на енергію, Великобританія повертається у 
бік вугілля https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-11/u-k-turns-to-coal-as-low-
wind-output-increases-power-prices  

§ Індія постає перед енергетичною кризою через критично низькі запаси вугілля 
https://www.theguardian.com/world/2021/oct/12/india-electricity-crisis-coal-supplies-critically-
low  

§ Для  подолання енергетичної кризи Китай лібералізує ціни на вугільну електроенергію 
https://www.reuters.com/world/china/china-liberalise-thermal-power-pricing-tackle-energy-
crisis-2021-10-12/  
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§ Енергетична криза призводить до серйозних втрат металовиробників https://bcs-
express.ru/novosti-i-analitika/energeticheskii-krizis-nanosit-ser-eznyi-ushcherb-proizvoditeliam-
metallov 

§ Глобальна енергетична криза прийшла і до Сингапуру 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-14/global-energy-crisis-hits-singapore-as-
power-provider-goes-bust 

§ Південна Корея планує тимчасово знизити податку на паливо на тлі підвищення ціни на газ 
http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20211022000530 

§ Міжнародна Енергетична Агенція випустила «Світовий енергетичний огляд - 2021» 
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2021 

§ ВДЕ та робочі місця: річний огляд – 2021 від Міжнародної Організації Праці та IRENA 
https://www.irena.org/publications/2021/Oct/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2021  

§ Екологічна цивілізація – нова філософія збереження біорізноманіття, прийнята на 15-й 
зустрічі Сторін Конвенції з біорізноманіття http://en.people.cn/n3/2021/1019/c90000-
9908700.html 

§ Фінансові групи з активами 90 трлн. доларів домагаються від G20 «чітких, надійних та 
амбітних» кліматичних дій у боротьбі зі зміною клімату 
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/financial-groups-seek-clear-credible-
ambitious-climate-action-g20-2021-10-11/  

§ Будівельна стратегія Великобританії буде враховувати вже зв’язаний у будівельних 
конструкціях вуглець https://www.bbc.com/news/science-environment-58878192  

§ Викиди вуглецю в багатих країнах стрімко зросли у 2021 році 
https://www.bbc.com/news/science-environment-58897805  

§ В Азії росте попит на американську нафту 
https://www.taipeitimes.com/News/biz/archives/2021/10/18/2003766287 
 
 

ЄС 

10 країн ЄС адвокують повернення проектів атомної енергетики до зеленої таксономії фінансів 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/10-eu-countries-back-nuclear-
power-in-eu-green-finance-taxonomy/ 

Вам може бути цікаво 

§ Гірники в Болгарії виходять на протести для захисту вугільної індустрії 
https://www.reuters.com/world/europe/bulgarian-miners-march-protect-coal-industry-2021-
10-13/  

§ Агенція з охорони довкілля у Великій Британії наголошує на життєво важливій потребі 
розробки заходів з адаптації до зміни клімату 
https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/12/adapt-or-die-resilience-to-climate-
change-needed-says-environment-agency  

§ Європа намагається досягти заборони на енергетичні проекти в Арктиці 
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-13/eu-seeks-ban-on-arctic-energy-
projects-to-limit-global-warming 

§ Електромобілі спричинили потужні зміни на автомобільному ринку Німеччини 
https://www.dw.com/uk/elektromobili-vyklykaly-potuzhni-zminy-na-avtomobilnomu-rynku-
nimechchyny/a-59448835?maca=uk-Whatsapp-sharing  

§ Відмова Бельгії від атомної енергетики під загрозою через ріст цін на газ в Європі 
https://californianewstimes.com/belgiums-shift-from-nuclear-under-fire-as-gas-price-surge-
strains-europe/561258/ 
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§ На думку Ярослава Качиньського, енергокриза показала безумство окремих кліматичних 
цілей https://greendeal.org.ua/energokrizis-pokazal-bezumie-nekotoryh-klimaticheskih-czelej-
es-kachinskij/?fbclid=IwAR2PLH8lUgrqJ_ZCmlgyENANtjIpit4ZYtUd9Mf6EpC2GeHgW7JZAYLdolo 

§ Макрон презентував стратегію розвитку Франції до 2030 року (France 2030) та передбачає 
30 млрд.євро для її реалізації https://www.euractiv.com/section/economy-jobs/news/macron-
presents-frances-2030-objectives-backed-by-e30-billion/ 

§ Східні країни ЄС добилися дослідження функціонування вуглецевого ринку ЄС та його 
впливу на ціни на енергоресурси https://www.euractiv.com/section/climate-
environment/news/eastern-countries-win-carbon-market-study-at-eu-summit/ 

§ Брюссель перезапускає фіскальну реформу в ЄС та має на меті стимулювати “зелені” 
інвестиції https://www.euractiv.com/section/economic-governance/news/brussels-relaunches-
eu-fiscal-reform-aims-to-boost-green-investments/ 

§ Німеччина скорочує податок на електроенергію з відновлюваних джерел на майже 43% і 
надалі планує зовсім відмовитися від нього https://www.euractiv.com/section/climate-
environment/news/germany-renewables-surcharge-lowered-by-40-abolishment-in-sight/ 

§ Тіммерманс заохочує Болгарію перезапустити проект у сфері атомної енергетики 
https://www.euractiv.com/section/energy/news/timmermans-encourages-bulgaria-to-restart-
nuclear-plant-project/ 

 

США 

Вугільна генерація енергії в Америці зростає вперше з 2014 року 

Джерело: https://edition.cnn.com/2021/10/18/business/coal-power-climate-crisis/index.html 

 

Вам може бути цікаво 

§ Департамент з енергетики США фінансує проект з виробництва “зеленого” водню з 
використанням атомної енергетики https://newatlas.com/energy/doe-nuclear-clean-
hydrogen/ 

 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Цемент: вуглецева ціна для сфери будівництва 

Джерело: https://economictimes.indiatimes.com/industry/renewables/cement-the-carbon-cost-of-
construction/articleshow/87100671.cms?from=mdr 

 
Вам може бути цікаво 

§ Кількість планованих до реалізації проектів з уловлювання вуглекислого газу зросла на 50% 
впродовж останніх 9-ти місяців https://www.reuters.com/business/sustainable-
business/global-carbon-capture-projects-surge-50-9-months-research-2021-10-12/  

§ Лідируючі компанії у сфері виробництва цементу та бетону оприлюднюють дорожні карти 
для досягнення вуглецевої нейтральності сектору https://www.esgtoday.com/leading-cement-
and-concrete-companies-launch-net-zero-roadmap-for-built-environment/   

§ “Нафтогаз” бачить перспективу у вловлюванні вуглекислого газу в Україні 
https://greendeal.org.ua/naftogaz-vidit-perspektivu-v-sfere-ulavlivaniya-so2-v-
ukraine/?fbclid=IwAR2yApuJ8yrDvp02L430DMHwNsNwqjUO47Soe9RhnfEhyDCW7TByYQU3cFc 
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§ Борис Джонсон заключає угоду з Білом Гейтсом на 400 мільйонів фунтів  задля стимулювання 
розвитку “зелених” технологій https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/19/boris-
johnson-strikes-400m-deal-with-bill-gates-to-boost-green-technology 

§ Із приближенням глобального кліматичного саміту COP26 багато розмов ведеться про роль 
метану у проблематиці зміни клімату https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-10-
19/bloomberg-green-why-methane-is-the-most-important-climate-fix 

§ Технологія “Vehicle-to-grid" (“автомобіль-мережа”) може полегшити енергетичний перехід в 
Європі https://fortune.com/2021/10/07/vehicle-to-grid-technology-could-ease-europes-energy-
transition-woes/ 

§ Як різні технології зберігання енергії допоможуть поширенню використання відновлюваної 
енергії у майбутньому https://www.pv-magazine.com/2021/10/22/how-varied-energy-storage-
can-enable-a-low-cost-renewable-energy-future/ 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Є побоювання, що енергетична криза призведе до голоду у окремих чутливих країнах 

Джерела: 1) https://www.theguardian.com/business/2021/oct/20/global-energy-crisis-famine-
production, 2) https://latifundist.com/novosti/57150-esli-gazovyj-krizis-sohranitsya-do-vesny-agrarii-
budut-perehodit-iz-kukuruzy-na-soyu--dudka 

 
Вам може бути цікаво 

§ Австралійські фермери штовхають урядовців до рішення щодо фінансового забезпечення 
скорочення викидів парникових газів у сільськогосподарському секторі 
https://www.theguardian.com/australia-news/2021/oct/11/square-the-ledger-farmers-push-
nationals-for-dedicated-income-stream-in-emissions-reduction-policy  

§ В рамках Програми охорони заповідних територій USDA запускає першу фазу моніторингу 
вмісту вуглецю в грунті  https://www.agriculture.com/crops/conservation/usda-launches-first-
phase-of-soil-carbon-monitoring-efforts-through-conservation 

§ Ірландський урядовець заявляє, що скорочення викидів парникових газів у секторі сільського 
господарства має бути пропорційним до вкладу цього сектору до проблеми зміни клімату 
https://www.rte.ie/news/2021/1016/1254159-agriculture-emissions/ 

§ Країни-члени ЄС мають складнощі із вчасною розробкою Стратегічних планів у рамках CAP 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-member-states-struggling-with-
tight-deadline-for-cap-strategic-plans/ 

§ Члени Європарламенту критикують Єврокомісію за затримку звіту про реалізацію стратегії 
“From Farm to Fork” (“З ферми до виделки”) https://www.euractiv.com/section/agriculture-
food/news/meps-slam-commission-for-delaying-release-of-farm-to-fork-report/ 

§ Як рішення в ЄС впливають на фермерів у Африці 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/special_report/ripple-effects-how-eu-
decisions-impact-african-farmers/ 

§ “Протоколи зі сталості” можуть стати ключовим інструментом стимулювання нового 
покоління фермерів https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/sustainability-
protocols-key-tool-for-encouraging-next-generation-of-farmers/ 

§ Збір даних щодо функціонування ферми може стати основою для розробки відповідних 
“сталих” рішень https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/farmer-friendly-
data-collection-sets-the-stage-for-sustainable-solutions/ 
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§ Стратегія “From Farm to Fork” (“Від ферми до виделки”): що можуть сказати факти та їх аналіз 
https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/video/live-now-farm-to-fork-what-the-
analysis-and-data-tell-us/ 

 

ВОДЕНЬ 

На сонячній електростанції в Австралії буде випробувано воднево-літієву батарею 

Джерело: https://www.pv-magazine.com/2021/10/21/providence-to-trial-hydrogen-lithium-battery-
at-solar-farms/ 

 

Вам може бути цікаво 

§ Напередодні глобального кліматичного саміту СОР26 оприлюднено звіт про 
перспективність водню для декарбонізації економік світу https://splash247.com/case-made-
for-green-hydrogen-ahead-of-cop26/ 

 

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

 


