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UBTA Climate-smart world Intelligence Brief 

№ 3 (30 березня 2021 р.) 

 
КЛІМАТИЧНО-РОЗУМНИЙ СВІТ  

 

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. 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ  
 
Закон ЄС про клімат: «Перед нами стоять дуже великі завдання»  
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/very-big-tasks-ahead-in-eu-climate-
law-negotiations/ 

 
Ціна на вуглецеві викиди в ЄС досягла рекордних 41 євро/тону і зростання продовжується 
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/eu-carbon-price-hits-a-record-41-euros-as-rally-
speeds-up  

 
Енергетичне Співтовариство розпочинає процес щодо порушення проти Боснії та 
Герцеговини, Косово, Північної Македонії та Сербії https://balkangreenenergynews.com/energy-
community-launches-infringement-procedures-against-bih-kosovo-north-macedonia-serbia/ 
 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання 
на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 
 
 

США 
 
 26 березня Президент США Джон Байден запросив 40 світових лідерів взяти участь у 
Саміті лідерів з питань клімату, що пройде 22-23 квітня 2021 року. Очікується, що до початку 
Саміту США оголосять свій амбітний Другий Націонано визначений внесок (НВВ2). Президент 
закликав світових лідерів використати цей Саміт як площадку для оголошення кліматичних 
амбіцій власних держав. Планується, що Саміт буде транслюватися в прямому ефірі. 

http://www.ubta.com.ua/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/very-big-tasks-ahead-in-eu-climate-law-negotiations/
https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/very-big-tasks-ahead-in-eu-climate-law-negotiations/
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/eu-carbon-price-hits-a-record-41-euros-as-rally-speeds-up
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/eu-carbon-price-hits-a-record-41-euros-as-rally-speeds-up
https://balkangreenenergynews.com/energy-community-launches-infringement-procedures-against-bih-kosovo-north-macedonia-serbia/
https://balkangreenenergynews.com/energy-community-launches-infringement-procedures-against-bih-kosovo-north-macedonia-serbia/
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 Нагадаємо, що в США функціонує національна рада (task force) щодо клімату. До її 
складу включені:  секретар казначейства, Міністр оборони, Генеральний прокурор, секретарі 
внутрішніх справ, сільського господарства, торгівлі, освіти, праці, охорони здоров'я та соціальних 
служб, з питань житлово-комунального господарства, транспорту, енергетики, національної 
безпеки, охорони навколишнього середовища, директор Офісу управління та бюджету. Друге 
засідання Ради відбулося 18 березня ц.р.. На ньому, серед іншого, обговорювалося питання 
інтеграції кліматичного аспекту до стратегій відомств. Особливий акцент у стратегічному 
плануванні робиться на тому, що декарбонізація економіки має підтримувати добре оплачувані 
робочі місця та сприяти покращенню здоров’я громадян. Національна рада США щодо клімату 
також проінформувала, що Агентство з охорони довкілля США знову запустило сторінку щодо 
зміни клімату https://www.epa.gov/climate-change, яка буде доповнюватися у найближчий час. 
 
Висновки/ рекомендації  
 Саміт лідерів з питань клімату щонайменше буде цікавий з точки зору оголошення США 
свого НВВ2, та пропозицій щодо фінансування декарбонізації. Організація потужної міжвідомчої 
координації з питань зміни клімату може бути корисною для України. 
 

Джерела: 1) https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-
releases/2021/03/26/president-biden-invites-40-world-leaders-to-leaders-summit-on-climate/, 2) 
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/03/18/readout-of-the-
second-national-climate-task-force-meeting/ 
 
Посилання на інші дотичні новини доступні для членів UBTA 

 
 

СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО  
 

Єврокомісія презентувала План дій щодо стимулювання органічного виробництва 
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_1275 

 
Інвестори закликають Європу пріоритизувати питання клімату у контексті розвитку сільського 
господарства https://www.reuters.com/article/us-europe-agriculture-regulation-investo-
idUSKBN2BE00R 
 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання 
на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 

 
 

ТЕХНОЛОГІЇ  
 

Декарбонізація окремих галузей наразі можлива тільки через застосування “зеленого” 
водню. Як Україні скористатися з цього? https://www.cnbc.com/2021/03/16/hydrogen-only-
current-solution-to-decarbonize-some-industries-exec-says.html 

 
Переклад та аналіз статей, з висновками та рекомендаціями експертів UBTA, а також посилання 
на інші дотичні новини - доступні для членів UBTA 
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КОРИСНІ ЗАХОДИ  
 
Китай у фокусі: рух капіталу до вуглецевої нейтральності до 2060 року 
1 квітня, 10:00- 11:00 (за київським часом)  
https://www.climatebonds.net/webinars 
 

Посилання на інші корисні заходи доступні для членів UBTA 
 

https://www.climatebonds.net/webinars
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