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

Головні	результати	СОР26		
13 листопада, на день пізніше, ніж було заплановано, закінчилися перемовини щодо зміни клімату 
у Глазго. Вони напевно будуть відзначені в історії як одні з найуспішніших. Хоча критиків саміту теж 
чимало.  

22 листопада UBTA провела круглий стіл «Життя після Глазго. Висновки після події та наступні кроки 
світової та української спільноти щодо зміни клімату». Серед спікерів заходу були: 

- Ольга Стефанішина, Віце-прем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції України; 

- Ірина Ставчук, Заступниця Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України; 
- Леся Василенко, Голова підкомітету з питань зміни клімату та охорони атмосферного повітря 

Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики та природокористування; 
- Тарас Дзьоба, Заступник Міністра аграрної політики та продовольства України; 
- представники Global 100Re Ukraine, «МХП Еко Енерджи», ДТЕК, «Укрметалургпром», 

«Інтерпайп», «Укрцемент». 

Учасники круглого столу обговорили подальші кроки в Україні щодо виконання зобов’язань в 
рамках СОР26. Ознайомитись із відеозаписом круглого столу можна за посиланням: 
https://www.facebook.com/UBTAoffice/videos/3197985910435352.  

Основні рішення, записані у так званому «Глазгіанському пакті» - головному документі за 
підсумками СОР26: 

1. суттєве збільшення кількості добровільних зобов'язань країн щодо досягнення кліматичної 
нейтральності. Наразі ними охоплено 90% глобального ВВП. 140 країн поставили за мету 
досягнення вуглецевої нейтральності до 2050 р. (розвинені країни) та 2060 р. (країни, що 
розвиваються, Росія, Китай, Україна). Згідно з висновками аналітичних центрів, якщо 
обов'язки щодо декарбонізації будуть виконані, середня температура на Землі до кінця 
сторіччя підніметься на 1.8-2.4оC від доіндустріального рівня (зараз середнє значення 
зростання температури у світі – 1.1оС, а згідно рішення СОР26 вона мала би бути стримана на 
рівні 1.5оС);  

2. поступова відмова від вугілля (phase down замість попередньо запропонованого у проекті 
пакту - phase out) та припинення субсидіювання видобутку викопного палива; 

3. розвинені країни, що найбільше відповідальні за глобальну зміну клімату, починаючи з 2023 
року будуть щорічно виділяти 100 млрд. доларів для країн, що розвиваються – на цілі 
адаптації до зміни клімату та перебудову на низьковуглецеву модель економіки. Україна не 
відноситься до країн, які будуть отримувати таку допомогу; 

4. принципова домовленість про запуск глобального добровільного вуглецевого ринку, але не 
раніше, ніж за кілька років. Поза офіційним рішенням лунали думки про невизначеність 
кількості Сторін РКЗК, що будуть зацікавлені у такому ринку: ЄС – напевно, а США більше 
уваги приділяє інвестиціям. Оптимальним було би поєднання законів, ринку та інвестицій.  

5. необхідність докладати зусилля до адаптації до зміни клімату. 

Поза офіційним рішенням СОР26 було:  

- підписано Декларацію про перехід до 100% вуглецево-нейтральних легкових автомобілів та 
вантажівок до 2035 р. на лідуючих ринках, та до 2040 – глобально. Ця декларація була 
підписана багатьма урядами, представниками міст, автоконцернами, бізнесами (Uber, Tesco, 
Unilever), інвесторами https://www.gov.uk/government/publications/cop26-declaration-zero-
emission-cars-and-vans/cop26-declaration-on-accelerating-the-transition-to-100-zero-emission-
cars-and-vans; 

- підписано двосторонній пакт між Китаєм та США щодо декарбонізації; 
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- розширено Глобальну повістку дня щодо трансформації сільськогосподарських інновацій 
https://ukcop26.org/the-global-action-agenda-for-innovation-in-agriculture/; 

-  утворено Міжнародну коаліцію щодо авіації та клімату. 

Джерела: https://ukcop26.org, https://enb.iisd.org/sites/default/files/2021-11/enb12793e_1.pdf. 

Висновки / рекомендації: українському бізнесу слід розробляти стратегії та плани декарбонізації, 
приділяти увагу адаптації до зміни клімату, відстежувати розвиток вуглецевих ринків та «зелених» 
фінансів. 

 

 

ЄС 

Ціна	на	викиди	парникових	газів	в	ЄС	б'є	рекорди	та	вже	більші	71	євро	за	1	т	СО2-
еквівалента	

Джерело: https://www.brecorder.com/news/40135142/eu-carbon-price-hits-record-above-71-euros 
 

 

Вам може бути цікаво 

§ UBTA надала позицію своїх членів щодо проекту Регламенту СВАМ в рамках офіційного 
процесу затвердження цього інструменту в ЄС 

§ Франс Тіммерманс на СОР26 зауважив, що ініціативи щодо оподаткування вуглецю в ЄС є 
“запрошенням для світу” 

§ ФРН планує масове будівництво газових електростанцій 
§ Єврокомісія дозволила їсти перелітну сарану 
§ Поляків звільнять від податку завдяки “зеленим” будинкам 
§ В ЄС плануються до реалізації сім проектів з декарбонізації при підтримці з Фонду Інновацій 

у розмірі 1 млрд. євро 
§ Оприлюднено Стратегію ЄС щодо ґрунтів 
§ Франція вперше за десятиліття почне будівництво АЕС 
§ Австрія вводить “кліматичний квиток” на приміський громадський транспорт 

 

 

СВІТ 

Туреччина	фокусується	на	“зеленому	переході” 

Джерело: https://www.hurriyetdailynews.com/turkey-focuses-on-green-transition-in-trade-169396 
 

 

Вам може бути цікаво 

§ Група кліматичних активістів оприлюднила публікацію про ініціативу та перебіг власних 
судових позовів проти компанії Shell  

§ Деталі планів про водневу енергетику в рамках законопроекту США щодо інфраструктури 
об'ємом 1 трлн. доларів  

§ За 15 років Китай побудує 150 нових атомних реакторів 
§ Зростаючі ціни на метал можуть відкласти енергетичний перехід 
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§ Стартап Біла Гейтса TerraPower планує побудувати інноваційний ядерний реактор у 
вугільному місті штату Вайомінг 

§ Ключові сектори промисловості Китаю можуть досягти піку споживання вугілля до 2024 
року 

§ Кліматичні активісти звертаються до суду з приводу вугільної політики у Південній Африці 
§ Задля досягнення кліматичних цілей Ірландія має коротити поголів'я великої рогатої худоби 

на 1.3 млн.особин 
§ Дослідники зауважують, що інфляція, спричинена політикою декарбонізації, стане 

фактором розвитку для окремого переліку секторів 
§ Кліматичні інвестиції: що це таке, чим вони спричинені та як до них долучитися 
§ На думку російських експертів, 10% всіх затрат на скорочення вуглецеємності економіки 

мають бути залучені через зелені фінанси 

 

 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО 

Європейська	агенція	позитивно	оцінила	харчові	добавки	для	молочних	корів,	що	
скорочують	викиди	метану	

Агенція ЄС з безпеки харчових продуктів оприлюднила висновок щодо ефективності застосування 
харчової добавки Bovaer для молочних та м'ясних корів. Схема дії препарату полягає у пригніченні 
ензиму, що спричинює формування метану у кишківнику тварин. Згідно даних виробника, препарат 
може зменшувати викиди метану від молочних корів на 30%, а від м'ясних корів - на 90%. Це було 
підтверджено науковим дослідженням пропонованого продукту на замовлення Європейської 
Комісії. Паралельно була проведена оцінка ризиків застосування продукту в контексті безпечності 
задіяних матеріалів та процесів. 

На основі цих висновків в подальшому буде прийнято рішення щодо авторизації застосування 
препарату Bovaer в ЄС. Наразі він вже отримав погодження від регуляторних органів в Бразилії та в 

Китаї.  

Джерело: https://www.euractiv.com/section/agriculture-food/news/eu-agency-positively-assesses-
methane-busting-feed-additive-for-dairy-cows/ 

Висновки / рекомендації: Приведений кейс ілюструє роль інновацій у декарбонізації окремих 
секторів економіки. В ході появи на ринку аналогічних пропозицій можна буде віднайти баланс між 
частковою корекцією та загальною трансформацією окремих виробничих процесів. 

 

Вам може бути цікаво 

§ На СОР26 відмітили значний прогрес у питаннях щодо сільського господарства 
§ Французькі фермери позитивно відзначають “вуглецеве сільське господарство”, але 

звертають увагу на потребу додаткових капіталовкладень 
§ У першому всеєвропейському законі про здоров'я ґрунтів вони отримають такий же 

юридичний статус, як повітря та вода 
§ Наслідки для сектору сільського господарства від ініціативи щодо скорочення викидів 

метану, оприлюдненій на СОР26 
§ Представники сільськогосподарського сектору наголошують, що виклик озеленення 

агропромисловості є дуже серйозним 
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ТЕХНОЛОГІЇ 

Інноваційна	розробка	у	сфері	пакування	для	м'яса	може	запобігти	утворенню	
мільйонів	тон	пластикових	відходів	

Джерело: https://www.bbc.com/news/uk-wales-59331845 

 

Вам може бути цікаво 

§ Українська електрична вантажівка за 16 тис. доларів. Coolon виходить у 2022 році 
§ NVIDIA побудує суперкомп'ютер із штучним інтелектом для моделювання зміни клімату на 

цифровому двійнику Землі 
§ Як тварини адаптуються до зміни клімату 
§ Візуалізація світового ринку електомобілів 
§ У рамках конкурсу Елона Маска Carbon Removal XPrize із призовим фондом у 100 

млн.доларів оголошено перших переможців 
§ Катастрофічна зміна клімату Землі вплинула на висоту тропосфери 
§ Бамбук в Азії використовується вже тисячі років. Зараз він може допомогти у вирішенні 

проблеми сталості будівельної сфери 
§ Скорочення викидів метану: як п'ять секторів економіки можуть зарадити у вирішенні 

кліматичної проблеми 
§ Що далі? 22 нові технології, на які слід звернути увагу у 2022-му році 

 

 

УКРАЇНА 

Верховна	Рада	України	підтримала	ідею	врегулювати	систему	накопичення	енергії 

Джерело: https://www.epravda.com.ua/news/2021/11/16/679816/ 

 

Вам може бути цікаво 

§ Угода не на користь України: що означатиме завершення торгової війни між США та ЄС 
§ ДТЕК відмовляється від будівництва об'єктів ВДЕ-генерації під “зелений” тариф 
§ США нададуть допомогу Україні щодо декарбонізації економіки 
§ Протистояння влади і ДТЕК: у чому полягає скандал із виплатами за “зеленими тарифами” 
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ВОДЕНЬ 

Опалення	будівель	воднем	маловірогідне	через	економічні	та	кліматичні	причини 

Джерело: https://www.euractiv.com/section/energy/news/heating-homes-with-hydrogen-fails-on-
economic-and-climate-merit-report/ 

 

Вам може бути цікаво 

§ Торгівля воднем: Бельгія підписує угоду з Чилі, а Німеччина планує партнерство з ОАЕ  
§ Експерти інвестиційного банку США передбачають дефіцит електролізерів для задоволення 

потреб водню у 2030 році 
§ “Зелений” водень занадто дорогий. Для його здешевлення потребується реалізація цілого 

переліку державних політик 

 

 

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

 


