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ЗУСТРІЧ СТОРІН РАМКОВОЇ КОНВЕНЦІЇ ООН ЗІ ЗМІНИ КЛІМАТУ (СОР26, ГЛАЗГО) 

Новини з СОР26 

З 31 жовтня по 12 листопада 2021 року у Глазго (Шотландія, Великобританія) триває Конференція 
Організації Об'єднаних Націй зі зміни клімату 2021 року (також відома як COP26). 

Україна вперше взяла участь у СОР26 у форматі синергії бізнесу та влади. Українська панель на 
великій спільній сцені кліматичного саміту відбулась 1 листопада саме перед президентською 
програмою саміту. Шляхи досягнення національних кліматичних цілей представили:  

• Ольга Стефанішина, віце-прем'єр-міністр України з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції; 

• Ірина Ставчук, заступник Міністра охорони навколишнього природного середовища та 
природних ресурсів; 

• Дмитро Лось, голова правління UBTA;  
• Максим Тімченко, генеральний директор ДТЕК; та  
• Олександр Домбровський, заступник голови правління МХП, президент MHP Eco Energy. 

Захід було організовано разом з МЗС України та Chatham House. Запис заходу доступний за 
посиланням - 
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=627763985065549&fbclid=IwAR2wiE
uPFQa7hTO0AhROpj7xyIMg-BQzRt1jV2-OjF-bMA-yZWArD-pOeso 
Серед основних подій та заяв першого тижня COP26 можна виділити: 

- Індія оголосила намір досягти кліматичної нейтральності у 2070 році. Для цього від 
розвинутих країн очікується виділення фінансових ресурсів у розмірі 1 трлн. доларів. В’єтнам 
і Тайланд кінцевою датою досягнення власної вуглецевої нейтральності назвали 2050 рік, 
Непал – 2045 рік. Загалом же очікується, що розвинені країни досягнуть цієї мети до 2050 
року, а країни, що розвиваються – до 2060 року.   

- Джо Байден прибув на саміт СОР26 не маючи остаточного рішення щодо національного 
кліматичного закону. На саміті країн Великої двадцятки (G20) Джо Байден зазначив, що не 
варто розраховувати про миттєвий глобальних перехід до енергії з відновлюваних джерел. 
Він також анонсував кроки США щодо нарощення видобутку нафти у світі задля зниження її 
вартості. 

- Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував обмеження на викиди парникових газів у 
нафтогазовому секторі Канади. 

- Бразилія представила план декарбонізації до 2030 року.  
- Австралія ще має оприлюднити план скорочення викидів парникових газів для утримання 

зростання глобальної температури до 1.5оC до кінця століття. 
- Науковці заявляють, що станом на 3 листопада, реалізація заявлених національно 

визначених внесків сторонами Паризької угоди призведе до зростання глобальної 
температури на 1.9оC до 2100 року. Значна частина анонсованих внесків є умовними (тобто 
їх виконання залежить від залучення значних фінансових ресурсів). Наразі 90% глобального 
ВВП охоплено заявами про досягнення кліматичної нейтральності.   

- Раніше розвинені країни зобов'язалися акумулювати 100 млрд. доларів для спрямування на 
кліматичні цілі у країни, що розвиваються. Наразі у цьому Фонді боротьби зі зміною клімату 
вже наявні 98 млрд. доларів. На саміті СОР26 було анонсовано початок функціонування 
Фонду у 2023 році.  

- Південна Африка отримає 8.5 млрд. доларів від США та ЄС на проекти, асоційовані з 
виведенням вугілля з економічного обігу. 

- Питання кліматичної справедливості проходить червоною ниткою через саміт СОР26. 
Зокрема, Президент Болівії зауважив: «Новий вуглецевий колоніалізм підігріває новий 
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«зелений» колоніалізм та змушує нас безваріантно прийняти ці привила гри». Водночас, 
посадовець закликав до «альтернативного капіталізму, який співіснує з Землею». 

- Згідно з висновками вчених, 3000 вугільних шахт має бути виведено з експлуатації до 2030 
року. 

- Марк Карні, колишній голова Банку Великобританії, відзначив, що певна кількість вугілля все 
ще знадобиться світовим економікам у перехідний період. 

- Голова Ріо Тінто, гіганта у сфері  видобутку залізної руди, заявив, що до 2030 р. компанія 
виробить бачення шляхів досягнення кліматичної нейтральності. 

- США, ЄС та Великобританія заявили про пріоритизацію розвитку кліматичної інфраструктури. 
- ЄС активно просуває ідею вуглецевого корекційного механізму імпорту.  

Впродовж другого тижня саміту СОР26 тривають важкі перемовини щодо так званої «Паризької 
книги правил» (згідно зі ст. 6 Паризької угоди), де мають бути прописані правила функціонування 
вуглецевих ринків. Перемовини продовжуються по двох напрямах: двосторонній обмін 
вуглецевими кредитами для досягнення національних цілей, та глобальний ринок торгівлі 
компенсаціями державними та приватними компаніями  (оцінюється у 100 млрд. доларів). 

Гарячим також є питання оцінки виконання та звітності заявлених національно визначених внесків, 
включаючи однакові для всіх шаблони та строки звітності. Окремі країни продовжують наполягати 
на цілі стримування зростання глобальної температури до 1.5оС – більш амбітної, аніж у Паризькій 
угоді (до 2оС, але краще до 1.5оС) 

На СОР26 оприлюднюється чимало ініціатив, до яких долучаються уряди країн та бізнес. Наприклад:  

- 105 країн приєдналися до глобальної ініціативи США та ЄС щодо скорочення викидів метану 
на третину від рівня 2020 року до 2030 року. Особливість ініціативи – необхідність 
проведення вимірювань викидів метану. До ініціативи не приєдналися Китай, Росія та 
Австралія;  

- 133 країни доєдналися до Декларації про використання землі та припинення вирубки лісів 
до 2030 р. Уряди 28 країн проголосили про припинення знищення лісів задля ведення 
сільського господарства (вирощування сої, пальмової олії та какао). Текст декларації та лист 
підписантів - https://ukcop26.org/glasgow-leaders-declaration-on-forests-and-land-use/;  

- ДТЕК приєднався до Альянсу виведення вугілля з економічного обігу. Об’єднавши 165 
учасників, цей Альянс заявив про намір відмовитись від вугілля до 2040 р. Польща заявила 
про намір відмовитись від вугілля до 2049 року, Казахстан – до 2050 року; 

- 30 країн підписали Заяву про ліси,  сільське господарство та торгівлю 
https://ukcop26.org/forests-agriculture-and-commodity-trade-a-roadmap-for-action/.  

Джерела: www.reuters.com, https://economy.gov.ru, https://www.bloomberg.com, 
https://www.gov.uk, www.bbc.com,  www.theguardian.com, www.euractiv.com, 
https://www.rbc.ua/rus/news/dtek-prisoedinilsya-mezhdunarodnomu-alyansu-1636120127.html, 
https://ukcop26.org  

  

 

СВІТ 

Підсумкова декларація саміту  G20: нечіткі терміни вуглецевої нейтральності 

Джерела: 1) https://www.dw.com/uk/g20-ne-domovylasia-koly-treba-dosiahty-vuhletsevoi-
neitralnosti/a-59679499?maca=ukr-Facebook-
dw&fbclid=IwAR2nibZ3NyF7omvUqpipsYLQ9QPCozwfAX8al7BrQ1qriELbzjnWlaLW5QE;  
2) https://www.bbc.com/news/world-59109186; 
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3) https://www.reuters.com/business/environment/g20-leaders-face-tough-climate-talks-second-day-
summit-2021-10-30/ 

 

 

В Російській Федерації порахували вплив вуглецевого податку на вартість електроенергії 

Джерело: https://www.kommersant.ru/doc/5060855 

 
 

У світі продовжуються публічні дебати щодо СВАМ 

На Глобальному кліматичному саміті СОР26 у Глазго президентка Європейської Комісії Урсула фон 
дер Ляйєн відзначила, що оптимальним рішенням проблеми “відтоку вуглецю” було би 
впровадження глобальних інструментів ціноутворення на викиди парникових газів. Оскільки у 
найближчому майбутньому цього не очікується, то через запровадження СВАМ ЄС робить перший 
крок у цьому напрямі. "Для запобігання “відтоку вуглецю”   ми повільно, але впевнено 
запроваджуємо інструмент СВАМ. І якщо виробник третьої країни приходить на ринок ЄС зі своїми 
“брудними” товарами, то мусить заплатити додаткові кошти - так наче якби він підпадав під 
регулювання системи торгівлі викидами парникових газів у ЄС (EU ETS). Але ми би віддали перевагу 
ситуації, коли ці кошти залишилися би в національній економіці цього виробника через 
запровадження системи оподаткування викидів парникових газів у цій країні”. 

Водночас, представники Європейської ради з міжнародних відносин зауважують, що СВАМ може 
змусити вуглецево-інтенсивні країни (наприклад, країни Африки) перенаправляти свої експортні 
потоки на ринки з менш жорстким вуглецевим регулюванням. Це може нівелювати кліматичний 
ефект запровадження СВАМ. Відтак, Європейська рада з міжнародних відносин підтримує ініціативу 
СВАМ, але закликає перенаправити коши податку на допомогу бідним країнам задля декарбонізації 
їх економік. 

UBTA також доєднується до діалогу щодо запровадження СВАМ. Зокрема, 28 жовтня ц.р. експерти 
асоціації представили позиції вітчизняних експортерів щодо цього інструменту під час онлайн 
консультацій представників європейських та міжнародних галузевих бізнес-асоціацій, окремих 
європейських та міжнародних компаній з депутатом Європейського Парламенту Мохамедом 
Шагімом (Нідерланди, фракція ЄП соціалістів і демократів). 

Джерела: 1) https://www.politico.eu/newsletter/brussels-playbook/meps-in-taiwan-carbon-border-tax-
at-cop-macron-and-merkel-bid-adieu/; 2) https://www.theguardian.com/environment/2021/oct/28/eu-
carbon-border-levy-could-sabotage-climate-goals-says-thinktank 

 

Вам може бути цікаво 

§ Індія вживає заходів для гарантування стабільності функціонування енергетичної системи 
країни 

§ Китай нарощує імпорт вугілля з Росії - а не з Австралії 
§ Лісові пожежі, вирубки та зростання температури перетворюють ліси в межах 10-ти об'єктів 

культурної спадщини ЮНЕСКО у джерела емісії парникових газів 
§ Норвегія посилить конкуренцію з Газпромом у Європі 
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§ Світові фінансові інституції закликають до запуску вуглецевих ринків задля досягнення 
кліматичних цілей  

§ Ціни на опалення житла сягають небачених висот і Байден не може цьому зарадити 
§ В Європі наростає проблема дефіциту водних ресурсів 
§ Чи може шлях декарбонізації Німеччини завдати шкоди економіці? 
§ Вибори в Японії та майбутнє декарбонізації 
§ Банки РФ запроваджують “зелену” іпотеку - кредитні пропозиції з більш вигідними 

умовами для купівлі енергоефективної нерухомості 
§ ЄС та США зменшують та рифи та розпочинають співпрацю у секторі “зеленої сталі” 
§ Австралія планує до впровадження більше 100 проектів з використанням викопних видів 

палива 
§ Викиди СО2 в атмосферу знову зростають після короткочасного падіння, пов'язаного з 

пандемією COVID-19 
§ Затверджено Стратегію соціально-економічного розвитку Росії з низьким рівнем викидів 

парникових газів до 2050 року 
§ Чому “позеленів” Кремль 
§ Нове законодавство зобов'язує французьких операторів сектору телекомунікації надавати 

інформацію щодо “вуглецевого сліду” своєї діяльності 
§ Секретар з питань сільського господарства США вважає, що американці можуть вживати 

м'ясо, одночасно скорочуючи викиди парникових газів 
§ Великобританія також може запровадити вуглецевий корекційний механізм імпорту 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

США та ЄС створюють Платформу для співпраці з питань сільського господарства 

Джерело: https://www.usda.gov/media/press-releases/2021/11/03/us-eu-launch-collaboration-
platform-agriculture 

 

Вам може бути цікаво 

§ Світова залежність від пальмової олії тільки посилюється 
§ Що спільного між яловичиною, коровами та кліматичною кризою? 
§ Ірландський урядовець з кліматичних питань заспокоює місцевих фермерів перед 

оприлюдненням детального плану країни щодо скорочення викидів парникових газів 

 

 

ТЕХНОЛОГІЇ 

Ріо Тінто планує створити інноваційний центр для зберігання вуглецю у мінералізованому 
вигляді поблизу плавильного заводу 

Джерело: https://www.mining.com/rio-tinto-to-host-worlds-first-carbon-mineral-storage-hub-near-
isal-smelter/ 

 

Вам може бути цікаво 
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§ Індійські науковці знайшли спосіб вловлювання вуглекислого газу та перетворення його у 
дружній до довкілля метан 

§ ZeroAvia збудує водневий літак на 76 місць з дальністю польоту 800 км 
§ “Газпром нефть” та  Rusatom Overseas домовилися щодо подальшої співпраці у сфері 

водневої енергетики та декарбонізації 
§ Єврокомісія має намір виділити грант у розмірі 2 млн.євро на дослідницький проект з 

виробництва синтетичного м’яса 
§ В США є нові великі плани вилучення СО2 з атмосферного повітря 

 

УКРАЇНА 

Австралійська компанія European Lithium буде добувати літій в Україні 

Джерело: https://www.rbc.ua/ukr/news/avstraliyskaya-european-lithium-vyhodit-rynok-
1636369486.html 

 

Вам може бути цікаво 

§ НЕК «Укренерго» успішно здійснила дебютний випуск п’ятирічних зелених єврооблігацій 
сталого розвитку [Green and Sustainability-linked bonds] на суму 825 мільйонів доларів США з 
дохідністю 6,875% 

§ ДТЕК доєднався до міжнародного альянсу для поетапного переходу до безвуглецевої 
енергетики 

 

 

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

 


