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Щодо участі Президента України у Кліматичному саміті лідерів 

Шановний Петро Олексійовичу! 

Робоча група неурядових екологічних організацій з питань зміни клімату (РГ НУО ЗК) звертається до 

Вас з повагою та хоче проінформувати про наступне. 

23 вересня 2014 року у Нью-Йорку відбудеться Кліматичний саміт лідерів, організований за 

ініціативою Генерального Секретаря ООН Пан гі Муна. 

До саміту прибудуть найвищі представники країн ООН та оголосять національні заходи по боротьбі 

зі змінами клімату. Заходи,  про які говоритимуть очільники урядів, відобразять вирішення проблем 

пов’язаних з прогресом кліматичних змін, у  кожному з секторів економіки. Очікується, що частина 

оголошених національних заходів  увійде до міжнародної кліматичної угоди 2015 року. 

На підготовчій зустрічі, яка відбулася 5 та 6 травня 2014 року в Абу-Дабі, було запропоновано вісім 

секторів, в яких будуть визначені зобов’язання – енергетика, транспорт, лісове господарство, 

сільське господарство, фінанси, управління містами, адаптація та зниження  ризику катастроф. 

Актуальність події полягає в тому, що з кожним роком Рамкова Конвенція ООН з питань зміни 

клімату демонструє все більшу неефективність в підготовці нової глобальної угоди, яка має бути 

підписана вже 2015 в Парижі. Однією з головних перешкод ефективності роботи Конвенції ООН  є 

низький рівень представництва Сторін: зазвичай у міжнародних переговорах беруть участь 

чиновники, або, в кращому випадку – Міністр екології  - особи, не здатні приймати політичних 

рішень.  

Незважаючи на те, що саміт проводитиметься під егідою ООН, жодного переговорного процесу не 

буде відбуватися між країнами. Зустріч присвячена лише національним заходам по вирішенню 

проблеми глобальної зміни клімату. 

Ми розуміємо, що у зв’язку з нинішньою ситуацією в країні, питання зміни клімату не є 

пріоритетними. Однак, боротьба зі змінами клімату є стратегічним питанням національної безпеки 

України та значним кроком для досягнення енергонезалежності. 

Боротьбу зі змінами клімату не варто сприймати лише як тягар та додаткові економічні затрати. З 

надзвичайним потенціалом енергозбереження та енергоефективності, Україна має шанс заявити 

про свої амбіційні наміри на міжнародному рівні, та ще й отримати від цього вигоду, визнання та 

підтримку. 

Немає сумніву, що на шляху до енергонезалежності найближчим часом Україна  застосовуватиме 

заходи з енергозбереження, енергоефективності, та прямуватиме до розвитку відновлюваних 

джерел енергії. Тому успішна та обґрунтована промова Президента України на Саміті Пан гі Муна 

23 вересня – це  можливість налагодити двосторонню співпрацю з іншими країнами з цих питань. 

http://www.climategroup.org.ua/


РГ НУО ПЗК висловлює свою готовність долучитися до підготовки України до Саміту на 

національному рівні.  

Наразі, в додатку пропонуємо до розгляду перелік основних напрямків діяльності по боротьбі зі 

змінами клімату, які можуть бути представлені в якості елементів національних заходів. 

 

З повагою,  

Заступниця Голови РГ НУО ПЗК 

Сторчило Марія 

тел. 353 78 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вик. Листа О.Майборода 



Додаток 1 

 Наведені елементи були запропоновані провідною консалтинговою організацією “Ecofys” в своєму 

дослідженні1 для різних груп країн, в залежності від рівня їх економічного, інституційного розвитку 

та спроможності реалізації таких заходів:  

Елементи 
національних заходів 

Розвинуті країни Інші країни Країни, з низькою 
спроможністю 

Довгострокова ціль 
скорочення викидів 
Наявність довгострокової 
цілі дозволить 
сформувати 
далекосяжне бачення 
країни. 

У поданні від 
розвинутих країн  має 
бути вказаний 
передбачуваний рік 
повної відмови від 
викопного палива 

Рік, коли країна 
планує досягти піку 
своїх викидів 

-  

Національна 
короткострокова мета 

зі скорочення викидів 

Точно визначена та 
економічна 

обґрунтовано 
короткострокова мета 
по скороченню 
викидів до 2025 
та/або до 2030 для 
розвинутих країн 

Визначення 
очікуваних заходів х 

пом’якшення та 
адаптації до зміни 
клімату до 2025 
та/або до 2030 рр. 
(ранжування заходів 
відповідно до 
розвитку «бізнес-як-

звичайно», 
інтенсивний) 

- 

Мета з енергетики Мета з розвитку 
відновлювальних 
джерел енергії (ВДЄ) 

та мета з 
енергоефективності 
(ЕЕ) 

Мета з розвитку 
відновлювальних 
джерел енергії (ВДЄ) 

та мета з 
енергоефективності 
(ЕЕ) 

Мета з розвитку 
відновлювальних 
джерел енергії (ВДЄ) 

та мета з 
енергоефективності 
(ЕЕ), якщо така існує 

Державні інструменти 
Такими інструментами з 
боку можуть бути як 
адміністративні – 
стандарти, ліміти на 
викиди, так і 
економічні– податки, 
створення вуглецевого 
ринку, субсидування та 
державна підтримка 

«чистих галузей». 
Масштаб такої політики 
має бути навіть більше 
деталізований ніж мета з 
енергетики 

Країни мають вказати 
перелік державних 
інструментів, які 

діють, або 
впроваджуються в 
країні та обґрунтувати 
їх вплив на 
скорочення викидів 
парникових газів в 

національному 
контексті 

Країни мають вказати 
перелік державних 
інструментів, які 

діють, або 
впроваджуються в 
країні та обґрунтувати 
їх вплив на 
скорочення викидів 
парникових газів в 

національному 
контексті 

-  

Необхідність у 

міжнародній допомозі 
на заходи з 
пом’якшення та 
адаптації до зміни 

клімату 

-  

Країни мають 

обґрунтовано 
визначити ціль для  
міжнародної 
підтримки та її 

необхідність  

Обсяг міжнародної 

підтримки 

Можлива підтримка 
інших країн у заходах 
з пом’якшення та 
адаптації до змін 
клімату 

Джерела, 
використання та 
актуальність можливої 
підтримки 

Загальна можливість 
надання підтримки 

-  

Обґрунтування Подання від 
розвинутих країн 
мають містити 
обґрунтування 
амбіційності  та 

рівності цілей, в 

Загальне 
обґрунтування 
амбіційності  та 
рівності цілей, в 
контексті глобальної 

-  

                                                           
1 http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-giz-2014-intended-nationally-determined-contributions-under-
unfccc.pdf  

http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-giz-2014-intended-nationally-determined-contributions-under-unfccc.pdf
http://www.ecofys.com/files/files/ecofys-giz-2014-intended-nationally-determined-contributions-under-unfccc.pdf


контексті глобальної 
мети  - утриматися в 

межах 2⁰С 

мети  - утриматися в 
межах 2⁰С 

 

 

 


