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Участь громадськості в INDC

• Представник НЕЦУ є членом Робочої групи з формування 
кліматичної політики та INDC. 

• Ми працюємо з питань зміни клімату з 2001 року і регулярно 
беремо участь в міжнародних переговорах ООН зі зміни клімату, 
тому готові експертно і конструктивно працювати і надавати свої 
коментарі. 



Чим INDC відрізняється від AAUs?



INDC – це не квоти на викиди, якими можна 
торгувати 

Безглуздо 
прииймати більш 

слабкі INDC по 
викидах, 

плануючи 
можливість 

продажу «квот»



Якість INDC визначає престиж країни
• Здатність бути на рівних з іншими країнами

по зваженому і обгрунтованому поданню
своїх дій.

• Міжнародна підтримка проектів зі зниження
викидів буде замикатися на двосторонні
домовленості. Як правило, підтримка більше
надається тим, хто сам багато робить і 
послідовно підтримує сильні довгострокові
глобальні цілі. 

• Фактично (для більшості країн світу) INDC –
це інструмент встановлення двосторонніх
відносин з донорами та інвесторами



Кліматична та енергетична політики мають 
бути інтегровані



Графік тенденції викидів в Україні та цілі на 
2020 та 2030 роки
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За проектом енергетичної стратегії ціль скорочення 
парникових газів -15% від рівня 2010 р. до 2030 р.
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Чому?

Енергетична стратегія розроблялась 
виходячи з національних інтересів 

держави 

посилити енергонезалежність, 

досягнути рівня енергоефективності 
(хоча б такого, який зараз в Польщі), 

утеплити будинки в сфері ЖКХ, тощо,

а не з метою торгівлі квотами



Висновки
• Україна має запропонувати «розумно» амбітні цілі 

INDC

• Дуже бажано мати обґрунтування цілі з посиланням 
на моделі прогнозів та опис даних, як зробила 
Мексика. 

• Бажано показати які дії Україна готова зробити своїми 
силами, а які заходи можуть бути реалізовані за 
міжнародної допомоги, якщо ми на неї розраховуємо. 

• INDC пильно аналізуються міжнародними 
організаціями і широко обговорюються в міжнародній 
пресі. На прикладі статей щодо INDC Росії можна 
побачити, що усі добре розуміють що насправді 
означає подана ціль. 
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