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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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СВІТ                                                                                                                                     

На думку Міжнародного Енергетичного Агентства, до 70% інвестицій у 2021 році будуть 
спрямовані у сектор відновлюваної енергетики 
Джерело: https://www.edie.net/news/10/IEA--Renewables-set-to-attract-70--of-global-energy-
investment-in-2021/ 
 
 
Росія ставить ціль зробити остів Сахалін вуглецево-нейтральним до 2025 року 
Джерело https://www.reuters.com/article/us-russia-emissions-sakhalin/russia-aims-to-make-
sakhalin-island-carbon-neutral-by-2025-idUSKCN2DE1D9 

 

Вам може бути цікаво 

§ “Від шампанського до столової води” водневий сектор ставить ціль щодо масштабного 
скорочення вартості виробництва https://www.euractiv.com/section/energy/news/from-
champagne-to-table-water-hydrogen-sector-aims-for-drastic-price-cuts-by-2050/ 

§ Джером Повел: Федеральний Резерв не має наміру визначати кліматичну політику для 
країни https://www.reuters.com/business/environment/feds-powell-says-does-not-seek-set-
climate-policy-us-2021-06-04/ 

§ Міста в США наймають спеціалістів з протидії зміні клімату 
https://www.reuters.com/business/environment/us-cities-hire-specialists-counter-climate-
change-impacts-worsen-2021-06-01/ 

§ Авто, що працюють на відновлюваному метані в Каліфорнії, стають вуглецево-
нейтральними https://www.reuters.com/article/us-renewables-california-
carbonoffset/californias-renewable-natural-gas-vehicles-turn-carbon-negative-in-2020-
idUSKCN2DE1PC 

 

 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СОЮЗ                                                                                                     

Чутки щодо СВАМ: Єврокомісія введе СВАМ-сертифікати для імпортерів за ціною квот на 
викиди в ЄС 
Джерело: https://www.spglobal.com/platts/en/market-insights/latest-news/electric-power/060421-
eu-carbon-border-mechanism-to-require-surrender-of-certificates-draft-proposal 

	
В межах Європейського зеленого курсу ЄС пропонує новий підхід до сталої “блакитної” 
економіки   
Джерело: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2341 
 

 

Сектор переробки металобрухту в ЄС може занепасти - говорять компанії, реагуючи на нові 
галузеві регулювання 

В рамках EU Green Deal Єврокомісія запропонувала зміни до порядку транспортування відходів, 
спрямовані на скорочення їх експорту задля стимуляції внутрішньої вторинної переробки. 
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Втім, експерти з Bureau of International Recycling (BIR) зауважують: таке регулювання створить 
надлишок вторинної сировини в Європі та порушать потік металобрухту та інших матеріалів до 
покупців поза ЄС. 

“Обмеження експорту вторинної сировини спричинить колапс потужної “зеленої” 
інфраструктури всередині ЄС, що наразі спирається на доступ до кінцевих ринків по всьому світу”, 
- зазначає представник організації European Metal Recycling. 

Натомість, речник з природоохоронних питань ЄС вказує, що Єврокомісія не планує загальну 
заборону на експорт відходів, а плановані регулювання будуть призначені задля запобігання 
ситуації, коли ЄС “експортує” проблему своїх відходів поза власні кордони.   

Джерело: https://www.euractiv.com/section/circular-materials/news/metals-recycling-in-eu-could-
collapse-under-new-rules-companies-say/ 

 

Висновки та рекомендації: Наразі вітчизняні підприємства з переробки вторинної сировини у 
значній мірі залежать від постачання відповідних матеріалів з ЄС. Слід очікувати, що зміни в 
регулюванні цього сектору в ЄС призведуть до збоїв постачання для них. Відтак, запуск реформи 
сектору поводження з відходами в Україні є важливим не тільки з природоохоронної точки зору, 
але і з погляду стимулювання відповідної бізнес-сфери. 

 

Вам може бути цікаво 

§ Брюсель пропонує країнам-членам ЄС висловитися стосовно таксономії зелених фінансів 
https://www.euractiv.com/section/energy-environment/news/brussels-offers-eu-countries-
greater-say-on-green-finance-taxonomy/ 

§ Нульове забруднення: більша частина водойм для купання в Європі відповідає найвищим 
стандартам якості https://www.eea.europa.eu/highlights/zero-pollution-vast-majority-of 

§ У 2019 році ЄС скоротив викиди парникових газів на 4% 
https://www.theguardian.com/environment/2021/may/31/eus-greenhouse-gas-emissions-
fell-in-2019-data-shows 

 

 

Україна                                                                    

Скандинавський фонд NEFCO оприлюднив заяву щодо призупинення інвестицій у проекти 
відновлюваної енергетики в Україні 
Джерело:  1) https://euea-energyagency.org/wp-content/uploads/2021/06/Green-tariffs-
Ukraine_Comment-by-Nefco_3-June-2021.pdf 

2) https://ukranews.com/ua/news/780219-proponuyut-obklasty-aktsyzom-elektroenergiyu-
vyroblenu-z-vde 

 

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

 


