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Ви думаєте, що з глобальними змінами клімату у світі стане ли-
ше тепліше? Насправді нас чекає не глобальне потепління, а зміни клімату, які
тягнуть за собою такі екстремальні природні явища, як посухи, повені, урагани, лісні
пожежі, затоплення прибережних районів і поселень. Вченими зафіксовано, що
кількість природних катастроф надалі все зростає. Для світової спільноти вже не
стоїть питання, чи відбувається зміна клімату взагалі. Головне питання на сьогодні
- як гальмувати ці зміни та як пристосуватися до катастрофічних природних явищ і
забезпечити пом’якшення негативних наслідків.

Зміна клімату і Україна



Ви думаєте, що України зміна клімату мало стосується?
Хибне уявлення про те, що наслідки зміни клімату для України можуть бути лише
позитивними, базується на думці, що клімат пом’якшиться: стане тепліше взимку,
спекотніше влітку. Але Україна так само потерпатиме від надзвичайних природних
явищ. Нам загрожують аномальна температура, зростання повеней у Карпатах, пе-
ретворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних частин.  
Крім того, ми - не ізольована у світі держава. Зміни означатимуть масову
імміграцію з південних країн, де умови життя стануть нестерпними. Нам слід чека-
ти і таких «небажаних гостей», як малярія!  Вже сьогодні є вірогідність початку війн
за воду у ряді регіонів.

Принцип застережності
Ми звикли, що будь-яка діяльність не обмежується та не забороняється доти, доки нау-
ково не доведено, що вона спричиняє негативні екологічні наслідки. Тобто „не схопили за
руку – не злодій”. Але у випадках із великим ризиком потрібно керуватися протилежним
принципом. Наприклад, на сьогодні немає загальновизнаних доказів шкоди від генетич-
но модифікованих організмів, та наявність ряду ризиків застерігає від їх вирощування та
використання. У подібних випадках  міжнародне право керується принципом застереж-
ності: потенційно небезпечна діяльність повинна бути обмежена або заборонена до вста-
новлення наукових доказів про її безпеку.
Цей принцип також покладено у Рамкову Конвенцію ООН зі Зміни Клімату. Науковці ще
не впевнені в тому, наскільки серйозними будуть наслідки від глобального потепління і
скільки часу залишилось у людства. Але якщо чекати на переконливі наукові висновки та
не вживати заходів зі зниження викидів парникових газів уже сьогодні, ми можемо без-
поворотно втратити час, необхідний для того, щоб відвернути глобальну катастрофу.

За оцінками програми моніторингу та
вивчення клімату в Україні, вже зараз
помітна тенденція зниження кількості
опадів у травні та серпні, що є великою
проблемою для сільського господарст-
ва. За прогнозами, кількість опадів у ці
місяці буде знижуватися й надалі.



Кіотський Протокол: можливості для української економіки.
Для України Кіотський Протокол надає ряд економічних зисків через:
1. Реалізацію проектів спільного впровадження та
2. Торгівлю квотами на викиди парникових газів.

Ви думаєте, що нам потрібно покращувати економіку, а не боро-
тися зі зміною клімату?
Україна підписала Рамкову Конвенцію ООН про зміни клімату і ратифікувала Кіот-
ський протокол. Цим вона взяла на себе певні зобов’язання, але водночас отрима-
ла можливості залучення додаткових коштів на виконання проектів із зниження ви-
кидів парникових газів. Такі проекти модернізації промислових та комунальних
підприємств несуть одночасно позитивний економічний ефект і ведуть до знижен-
ня викидів не тільки парникових газів, а й інших забруднюючих речовин.

Механізм спільного впровадження (СВ) 
надає можливості для приватних та державних підприємств України частково
фінансувати проекти енергозбереження, модернізації комунального сектору чи
будь-яких інших проектів, що мають на меті зниження викидів парникових газів. За-
раз ціна 1 тонни СО2 для українських підприємств коливається в межах 4-6 євро.



Підвищення внутрішньої ставки рентабельності за рахунок продажу скорочення
викидів СО2 (за матеріалами агентства Global Carbon): 

Хімічні добрива        > 50%
Утилізація шахтного метану > 50%      
Утилізація газу зі сміттєзвалищ > 50%
Когенерація                          до 25%
Використання біомаси як палива                       до 10%
Энергоефективність та центральне опалення 2-3%
Гідроенергетика 1-3%,  
Вітроенергетика ~1%

На заводі ВАТ “Дніпрошина” за умови встановлення нових парових турбін в ко-
тельній (12 МВт) можна досягнути скорочення викидів СО2 на 990 тис. тон на
рік. Тобто підприємство може отримати додатково на фінансування проекту
близько 4 млн євро. 

Для реалізації проекту  спільного впровадження необхідно розробити проектні до-
кументи за встановленими критеріями, знайти покупця знижень викидів та за-
реєструвати проект в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища,
отримавши лист-підтримку і лист-схвалення. Проте на сьогодні легше знайти
покупця, ніж відшукати українське підприємство, яке схоче реалізувати та-
кий проект.
За більш детальною інформацією щодо критеріїв до проектів та процедури оформ-
лення звертайтесь в Міністерство охорони навколишнього природного середовища
за телефоном: 206-33-02, відділ з реалізації положень Кіотського Протоколу
(www.menr.gov.ua). 

Напрямки заходів зі зниження викидів парникових газів по сек-
торах економіки, що можуть здійснюватися як частина державної
політики та/або в рамках проектів спільного впровадження.
Енергетика:
Розвиток альтернативних джерел енергії (використання вітру, сонця, біомаси, ма-

лої гідроенергетики);
Перехід на використання видів палива з меншим викидом парникових газів на

одиницю енергії;
Підвищення ефективності використання палива;
Перехід на комбіноване виробництво тепла та електроенергії (когенерація);
Модернізація систем виробництва, транспортування та використання енергії.



Промислові процеси:
Програми енергозбереження та енергоефективності; 
Нафтогазова, цементна промисловість;
Видобуток вугілля, металургійна промисловість;
Заміна матеріалів, процесів або обладнання, утилізація відходів тощо.

Сільське господарство:
Управління продуктивністю тваринництва;
Системи поводження з гноєм;
Оптимальне використання добрив та перехід на інші добрива;
Використання відходів рослинництва як біопалива.

Землекористування та лісове господарство:
Відновлення, насадження лісів та їх оптимальне використання.

Транспорт:
Покращення роботи громадського транспорту;
Використання біопалива.

Управління побутовими відходами та стічними водами:
Утилізація метану зі сміттєзвалищ;
Впровадження систем роздільного збору сміття та переробки вторинних ма-

теріалів.
Комунальне господарство:
Покращення теплоізоляції будинків;
Заміна котлів на системах центрального опалення;
Встановлення систем обліку та регулювання витрат на тепло та воду.

Приклади небажаних проектів та стратегічних рішень:
Розвиток ядерної енергетики, яка є надто небезпечною, дорогою та непотрібною,
не вирішує проблему зміни клімату. Україна повинна підвищувати ефективність ро-
боти теплових станцій, працювати в напрямку енергозбереження, децентралізації
енерговиробництва  та розвитку альтернативних видів енергії.
Перехід з центрального опалення на електричне опалення: призведе до
збільшення використання енергії та потребуватиме корінної зміни системи енерго-
постачання у країні. В результаті, ми “викидаємо на вітер” десятиліття інвестицій в
діючу систему теплопостачання. Такий перехід є неефективним з боку економічно-
го та екологічного.
Зниження тарифів на енергоресурси для найбільш енергоємних підприємств
– ідея Міністерства палива та енергетики, що стимулює марнотратство замість
збереження енергії.



Торгівля квотами:
Внаслідок швидкого спаду виробництва в Україні ми маємо велику кількість надлиш-
кових квот на викиди парникових газів. Чомусь торгівля квотами багатьма політика-
ми та чиновниками розглядається як можливість отримання “легких коштів”, які
можна використати на будь-що. Чи не так думали і Ви?
Насправді на світовому ринку надлишкових квот більше, ніж попиту на них.  А за
діючими міжнародними домовленостями кошти мають бути направлені на проекти зі
зниження парникових газів.

Контроль та управління торгівлею квотами покладені на Міністерство охорони нав-
колишнього природного середовища.  
Беріть активну участь у цій роботі і відстежуйте плани Міністерства ОНПС щодо
торгівлі надлишковими квотами і використання коштів за призначенням!



1. Нестача кліматоохоронного законодавства.
Незважаючи на зобов’язання за Конвенцією зі зміни клімату, в Україні відсутня дер-
жавна програма зі зниження викидів парникових газів, а також відповідні
регіональні плани заходів. 
В Україні відсутні економічні стимули для енергозбереження на виробництві. Ми не
станемо енергонезалежною державою без скасування державних субсидій на елек-
троенергію для підприємств. Замість субсидій державні кошти варто направляти на
програми пільгового кредитування технологій з енергозбереження.   
Для ефективного використання механізмів Кіотського Протоколу ще досі недостат-
ньо розроблена нормативно-правова база України.

Ваш внесок:
- Підніміть питання поетапної ліквідації субсидій на викопне паливо для підприємств
сектору енергетики та промисловості.
- Підтримуйте законопроекти з підтримки кліматоохороних та енергозберігаючих
заходів. 
- Організуйте зустріч з представниками підприємств вашого виборчого округу й об-
говоріть, які існують перешкоди впровадженню проектів енергоефективності та зни-
ження викидів парникових газів, зважаючи на діючу систему оподаткування,
оформлення дозволів та плати за викиди.

Проблеми і рішення: що можуть зробити депутати?



2. Низька інформованість керівників промислових підприємств
та місцевих органів влади щодо можливостей залучення коштів
через проекти спільного впровадження.
Необхідне забезпечення доступу на місцях до такої інформації:
- Які основні джерела викидів парникових газів по секторах економіки і які по-
тенційні проекти можуть бути організовані за механізмом спільного впровадження.
- Які  вимоги до проектів спільного впровадження:  міжнародні й українські.
- Як шукати покупця на зниження викидів парникових газів; 
- Яка процедура оформлення проекту та орієнтовна вартість необхідних консульта-
тивних послуг.

Ваш внесок:
- Запитайте в Міністерстві охорони навколишнього природного середовища запла-
новані проекти спільного впровадження у вашому виборчому округу або ж передай-
те цей буклет потенційним підприємствам;
- Вимагайте від Міністерства проведення роботи з інформування та надання друко-
ваних посібників, призначених для представників органів місцевої влади і
підприємств. 



3. Можливість явища корупції у процесі затвердження проектів
спільного впровадження та торгівлі квотами.
Під час торгівлі квотами дуже важливо контролювати, щоб кошти були направлені
за призначенням. Але не менш важливо брати участь у розробці державного пла-
ну заходів щодо зниження викидів парникових газів, який може бути профінансова-
ний за рахунок продажу квот. 

Ваш внесок:
- Беріть участь у роботі міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової
конвенції зі зміни клімату, що має функції наглядового органу за роботою Міністер-
ства охорони навколишнього природного середовища з цих питань.
- Запрошуйте представників міністерств та спеціалістів з доповідями на засідання
зацікавлених комітетів.
- Підтримуйте роботу громадських організацій та їхнє право на участь у прийнятті
відповідних рішень для забезпечення прозорості такої діяльності.
- Запитайте у Міністерства охорони навколишнього природного середовища звіт з
виконання національного плану заходів щодо реалізації положень Кіотського Прото-
колу.
- Запитайте звіти по проектах СВ, які отримали листи-підтримки, і кількість пере-
даних одиниць знижень викидів.



4. Невиконання вимог законодавства щодо залучення громадсь-
кості у прийнятті рішень.
Сьогодні оприлюднюються лише деякі проекти нормативно-правових актів для на-
дання до них коментарів. Практично не оприлюднюється інформація щодо витрат
фонду охорони навколишнього природного середовища на заходи з реалізації по-
ложень Кіотського Протоколу. Надані зацікавленими особами коментарі не врахо-
вуються належним чином. 

Ваш внесок:
Ініціюйте і підтримуйте процес розробки законодавства, що забезпечить належну
реакцію та врахування виконавчою владою звернень і коментарів фахівців та
відгуків громадян.

Корисні посилання
Матеріали по проектах спільного впровадження:  www.climate-by.com 
Матеріали щодо глобальної зміни клімату й України: 
www.climate-change-ukraine.info



Всеукраїнська громадська організація Національний екологічний центр України
(НЕЦУ) є однією з перших екологічних громадських неприбуткових організацій

національного рівня.

З 2001 року НЕЦУ проводить активну роботу у сфері кліматозбереження. Основни-
ми нашими завданнями є сприяння впровадженню кліматоохоронної політики в Ук-
раїні, виконанню зобов’язань щодо Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату
та прозорої реалізації механізмів Кіотського протоколу. Досягнення поставлених
цілей ми вбачаємо в покращенні діалогу між представниками громадських ор-
ганізацій та відповідних державних структур і посиленні участі громадських ор-
ганізації у процесі прийняття рішень. НЕЦУ готує коментарі до нормативно-право-
вих актів, програм та рішень щодо реалізації положень Рамкової конвенції з питань
зміни клімату; бере участь у міжнародних зустрічах, працює над підвищенням
інформованості громадськості.   

НЕЦУ входить до Робочої групи українських неурядових організацій з питань зміни
клімату. Експерт НЕЦУ є представником Робочої групи у міжвідомчій комісії із за-
безпечення виконання Рамкової конвенції зі зміни клімату. 

За додатковою інформацією звертайтеся до Ірини Ставчук за електронною адресою
irina.stavchuk@necu.org.ua

НЕЦУ, а/c 89, Київ 01025. www.necu.org.ua 


