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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                                                                                                                                     

G7: Що було (та що не було) погоджено світовими лідерами для запобігання зміні клімату 
По закінченню Саміту G7, що проходив у Корнвелі (Велика Британія) 13 червня, було 
оприлюднено його заключне комюніке. Природоохоронні питання були серед ключових, що 
обговорювалися на заході. Серед ключових рішень сторін були: 

- встановити цілі нульових викидів сектору енергетики до 2030 року та відмовитися від 
підтримки нових потужностей теплової генерації на вугіллі без передбачених установок 
вловлювання та зберігання вуглецю до кінця цього року; 

- оприлюднити стратегії щодо конкретних кроків для досягнення вуглецевої нейтральності 
- до початку роботи Конференції ООН щодо зміни клімату (СОР26). На думку лідерів G7, 
це допоможе сформувати контекст обговорень на СОР26; 

- затвердити G7 2030 Nature Compact - документ, що визнає важливість збереження 
біорізноманіття та природних ландшафтів. Погоджений лідерами G7 документ 
передбачає добровільне зобов’язання зберегти чи захистити щонайменше 30% 
сухопутних та 30% морських територій до кінця десятиліття. Проте, зазначається, що 
зусилля у цьому напрямі не мають заміщувати роботу з декарбонізації та скорочення 
викидів. 

- лідери G7 підтвердили зобов’язання спрямувати щонайменше 100 млрд. доларів на цілі 
запобігання зміні клімату. Проте, природоохоронні громадські організації зазначають, що 
це зобов'язання наразі не виконується у повній мірі; 

- співпрацювати задля вирішення проблеми “відтоку вуглецю” та синхронізувати питання 
торгівлі із зобов'язаннями за Паризькою кліматичною угодою; 

- оприлюднене комюніке містить зауваження щодо усунення бар'єрів для жінок, 
маргіналізованих та недостатньо представлених груп при доступі до кліматичного 
фінансування. Проте, кліматичні активісти зауважують на недостатності такого підходу для 
вирішення проблеми “кліматичної справедливості” у контексті країн, що розвиваються; 

- інтенсифікувати зусилля щодо розробки більш сталих засобів транспортування, 
підтримати перехід від традиційних транспортних засобів на електричні до 2040 року; 

- погодити схему “Build Back Better for the World”, яку можна трактувати як “кліматичну” 
версію Плану Маршала для післявоєнної Америки, та протиставляється китайській 
ініціативі Ініціатива «Один пояс, один шлях» (China's Belt and Road scheme). Очікується, що 
деталі цієї ініціативи будуть оприлюднені напередодні СОР26. Її ключовим фокусом буде 
стимулювання “зеленої” інфраструктури у країнах, що розвиваються; 

- підкреслено важливість економіки замкненого циклу та “зелених” інновацій. 

Джерела: 1) https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/g7-what-was-and-
wasnt-agreed-by-world-leaders-to-combat-the-climate-crisis/ 

2) https://www.edie.net/news/11/G7-final-communique--Nations-promise-coal-phase-out-and--
100bn-climate-finance/ 

3) https://www.euractiv.com/section/climate-environment/news/g7-pledge-cooperation-on-carbon-
leakage-as-eu-border-tariff-looms/ 

4) https://www.g7uk.org/wp-content/uploads/2021/06/G7-2030-Nature-Compact-PDF-120KB-4-
pages.pdf 

Висновки/рекомендації: питання зміни клімату серед пріоритетів порядку денного найбільш 
розвинених держав світу.  Важливо, що тема біорізноманіття є комплементарною темою до 
кліматичної проблематики. "Озеленення” економіки розглядається як шлях відновлення 
економіки після пандемійної кризи. 
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НАТО оприлюднило План дій щодо зміни клімату та безпеки	
Джерело: 
https://www.nato.int/cps/en/natohq/official_texts_185174.htm?selectedLocale=en&fbclid=IwAR3G
wvXRYbwB6UAJlJvN9Bnk95U-H8xAUlOCD8a1TJanOYzx01QlppNLOMU 

 

Вам може бути цікаво 

§ Концентрація двоокису вуглецю в атмосфері встановила новий рекорд 
https://inhabitat.com/carbon-dioxide-levels-in-atmosphere-reach-record-high/ 

§ Морський слиз в Туреччині - частина наростаючої кліматичної проблеми 
https://www.dw.com/en/turkey-sea-snot-baris-salihoglu-aegean-marmara-sea-climate-
change-pollution-environment/a-57811689 

§ "Великий бізнес” звинуватили у фальшивих заявах щодо декарбонізації 
https://www.euronews.com/green/2021/06/10/just-a-big-con-how-big-business-is-faking-
net-zero-climate-targets 

§ Норвезька компанія створила інноваційну плавучу вітроенергетичну установку, що в 5 
разів ефективніша за традиційні морські вітрові турбіни 
https://renews.biz/70098/norwegian-newbie-reveals-innovative-floating-tech/ 

§ Зміна клімату робить океанічні хвилі сильнішими, що загрожує ерозією багатьох 
берегових ліній https://www.weforum.org/agenda/2021/06/climate-change-is-making-
ocean-waves-more-powerful-threatening-to-erode-many-coastlines/ 

 

 

ЄВРОПА                                                                                                     

Швейцарці на референдумі відхилили кліматичні ініціативи 
Джерело: https://www.bbc.com/news/world-europe-57457384 

 

Вам може бути цікаво 

§ Члени Європарламенту вимагають прийняти новий все-європейський закон щодо 
біорізноманіття до наступного року https://euobserver.com/climate/152095 

§ З посиленням наслідків зміни клімату поляки притягують уряд до відповідальності у суді 
https://www.euronews.com/green/2021/06/10/polish-people-take-their-government-to-
court-as-climate-impacts-worsen 

§ Польща планує закрити “найбруднішу” теплову електростанцію в Європі до кінця 2036 
року https://www.reuters.com/business/energy/poland-plans-close-europes-most-polluting-
power-plant-by-end-2036-2021-06-08/ 

§ Планована нова мережа європейських нічних потягів розглядається як один з інструментів 
запобігання зміні клімату https://www.theguardian.com/travel/2021/jun/22/new-network-
of-european-sleeper-overnight-trains-
planned?fbclid=IwAR1lIO2YknJABa4QH0liBdZF9AGzKSA2Z5qrKF7drHS0L80wDdopX6RDAdM 

 

 



   
 

 

4 

США                                                          

Теплова хвиля поширюється західними штатами США, посилюючи побоювання щодо нестачі 
електроенергії та лісових пожеж 
Джерела: 1) https://www.cnbc.com/2021/06/16/heat-wave-intensifies-across-us-west-amid-record-
drought.html 

2) https://www.reuters.com/article/us-usa-crops-drought/drought-spreads-in-key-u-s-crop-states-
idUSKCN2DT2EX 

 

Вам може бути цікаво 

§ Нове дослідження доводить факт “кліматичного расизму” в США 
https://www.bbc.com/news/science-environment-57235904 

 

 

Україна                                                                    

Національний План скорочення викидів від великих спалювальних установок (НПСВ) не 
відповідає реаліям та потребує перегляду - заява Міненерго 
Джерела:  1) https://news.obozrevatel.com/economics/economy/npsv-ne-sootvetstvuet-realiyam-i-
nuzhdaetsya-v-peresmotre-minenergo.htm 

2) https://www.kmu.gov.ua/news/vikonannya-npsv-potrebuye-viznachennya-dzherel-finansuvannya-
ta-investicij-maksim-nemchinov 

 

Вам може бути цікаво 

§ Вище за Ізраїль та Росію: Україна піднялася у глобальному рейтингу сталого розвитку ООН 
https://dashboards.sdgindex.org/rankings 

§ Ірина Венедіктова зустрілася з представниками громадських організацій у сфері екології 
та анонсувала створення Спеціалізованої екологічної прокуратури 
https://www.gp.gov.ua/ua/news?_m=publications&_c=view&_t=rec&id=297658&fbclid=IwA
R1e_pua03YvBjszqvqcCHu7V17LYH7YvcuJet2tSiYP19zQoyWQI5clD 

 

 

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

 
 


