


Формування стійкої до клімату Європи - нова Стратегія ЄС щодо 
адаптації до змін клімату
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=COM:2021:82:FIN

Незважаючи на прогрес, залишаються значні прогалини в наших
знаннях про адаптацію. Зміна клімату проявляється у великій
кількості небезпек, що впливає майже на всі сектори. Отже, база
знань, необхідна для ефективних дій, є великою. Вона включає
невизначеність щодо того, наскільки швидко і наскільки клімат
зміниться та вплине на природні та людські системи, а також
ефективність політики та заходів. Зростає попит на переклад
великої кількості наявної кліматичної інформації в спеціальні,
зручні для користувача інструменти. Нам потрібно пересунути межі
знань про адаптацію та отримати більше та кращих даних,
пов’язаних із кліматом, зокрема щодо економічних втрат. І нам
потрібно все це об’єднати.



• 1. Що таке адаптація до зміни клімату? Де шукати правові норми 
щодо адаптації?

• 2. Аналіз нормативно-правових актів, які містять 
вимоги до адаптації.

• 3. Міжнародні зобов’язання України щодо адаптації до зміни 
клімату та стан їхнього виконання.

• 4. Які кроки може зробити УКМ спільнота для покращення стану 
з адаптації до зміни клімату?



Адаптація до глобальної зміни клімату є процесом пристосування у
природних чи людських системах у відповідь на фактичні або
очікувані кліматичні впливи, що дозволить знизити їх негативні
наслідки та скористатися сприятливими можливостями.

Адаптація – еволюційний тривалий процес, а клімат на сьогодні
змінюється швидше за еволюційні можливості.



Державна стратегія регіонального розвитку на 
2021-2027 роки 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-
%D0%BF#Text)

Розроблення та впровадження комплексу заходів щодо запобігання та 
адаптації до зміни клімату територій та найбільш вразливих галузей 
(сільського, лісового, водного господарства, охорони здоров’я та 
транспортної інфраструктури) та об’єктів інфраструктури, а також 
забезпечення розвитку об’єктів і територій національної екологічної 
мережі.



Деякі питання реалізації у 2021-2023 роках 
Державної стратегії регіонального розвитку на 
2021-2027 роки



Про затвердження Державної програми розвитку 
транскордонного співробітництва на 2021-2027 роки 
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/408-2021-
%D0%BF#Text)

1. Завдання, спрямовані на активізацію транскордонного 
співробітництва:

5) сприяння охороні навколишнього природного середовища, 
забезпеченню екологічної безпеки, раціональному використанню 
природних ресурсів, ефективному управлінню екологічними 
ризиками, пом’якшенню наслідків та адаптації до зміни клімату;



Закон України “Про національну інфраструктуру 
геопросторових даних”

Національна інфраструктура геопросторових даних створюється, 
функціонує та розвивається на таких принципах:

1) актуальності, достовірності, повноти, цілісності, точності, 
обґрунтованості, офіційності геопросторових даних;

2) інтероперабельності та інтегрування геопросторових даних, 
одержаних з різних джерел;

3) безстроковості та безперервності функціонування національної 
інфраструктури геопросторових даних;

4) відкритості геопросторових даних та метаданих;

5) інноваційності.



Національна інфраструктура геопросторових даних - взаємопов’язана сукупність організаційної структури,
технічних і програмних засобів, базових та тематичних наборів геопросторових даних, метаданих, сервісів,
технічних регламентів, стандартів, технічних специфікацій, необхідних для виробництва, оновлення,
оброблення, зберігання, оприлюднення, використання геопросторових даних та метаданих, іншої діяльності
з такими даними

Набори (види) геопросторових даних

20. Служби моніторингу навколишнього природного середовища

Служби моніторингу навколишнього природного середовища, результати
спостережень і вимірювання стану довкілля та інші параметри екосистем

24. Територіальні зони, зони регулювання, обмеження у використанні земель та
облікові одиниці

Частини території України, щодо яких здійснюються особливе регулювання та/або
звітування на міжнародному, загальноєвропейському, національному, регіональному
та місцевому рівнях; об’єкти поводження з відходами; обмеження у використанні
земель (охоронні зони, зони санітарної охорони, санітарно-захисні зони, зони
особливого використання земель, водоохоронні зони, прибережні захисні смуги,
пляжні зони, смуги відведення, зони особливого режиму забудови, зони
радіоактивного забруднення, зони надзвичайних екологічних ситуацій, спеціальні
сировинні зони для виробництва сільськогосподарської продукції)



Ціль 3. Забезпечення інтеграції екологічної політики у процес прийняття
рішень щодо соціально-економічного розвитку України
Завдання
запобігання зміні клімату та адаптація до неї;
VI. Очікувані результати
Територіальне розширення міст та інших населених пунктів буде можливим
лише за умови збереження, створення та відновлення рекреаційних,
природоохоронних, оздоровчих територій та об’єктів, ландшафтів, лісів,
парків, скверів, окремих зелених насаджень, а їх розбудова буде більше
відповідати вимогам адаптації до змін клімату.
Розвиток міжміської транспортної інфраструктури здійснюватиметься з
урахуванням максимальної адаптації до потреб міграції та вільного
пересування тварин, а більшість транспорту перейде на екологічно безпечніші
джерела пального.

Закон України “Про Основні засади (стратегію) державної 
екологічної політики України на період до 2030 року”



Про виклики і загрози національній безпеці України в 
екологічній сфері та першочергові заходи щодо їх 
нейтралізації - рішення РНБіОУ від 23 березня 2021 року
• 5) для протидії зміні клімату та адаптації до неї:
• а) внести у шестимісячний строк на розгляд Верховної Ради України 

проект закону щодо стратегії низьковуглецевого розвитку України на 
період до 2050 року;

• б) розробити та затвердити у шестимісячний строк:
• концепцію державної науково-технічної програми у сфері зміни 

клімату;
• національний план з енергетики та зміни клімату на період до 2030 

року;
• національний план дій з енергоефективності на період до 2030 року;
• національний план дій з розвитку відновлювальної енергетики на 

період до 2030 року;



УГОДА
про фінансування між Урядом України та Європейською Комісією, що
діє від імені Європейського Союзу [Кліматичний пакет для стабільної
економіки: (CASE) в Україні ENI/2020/042-818]
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_017-20#Text



Стаття 7 Паризької угоди щодо адаптації до зміни клімату

Сторонам слід зміцнювати співробітництво щодо посилення діяльності з адаптації, беручи до уваги Канкунську

систему з адаптації, у тому числі щодо:

a) обміну інформацією, передовими практиками, досвідом та отриманими уроками, у тому числі, у разі

необхідності, такими, що стосуються науки, планування, стратегії та реалізації дій з адаптації до зміни клімату;

b) зміцнення інституційних механізмів, у тому числі тих, що існують у рамках Конвенції та слугують цій Угоді, для

підтримки узагальнення відповідної інформації і знань та для надання Сторонам технічної підтримки та керівних

принципів;

c) поглиблення наукових знань про клімат, у тому числі дослідження, систематичні спостереження кліматичної

системи та систем раннього попередження, таким чином, щоб надавати інформацію для кліматичних послуг та

прийняття рішень;

d) надання допомоги Сторонам - країнам, що розвиваються, у визначенні ефективних адаптаційних практик,

адаптаційних потреб, пріоритетів, наданої та отриманої підтримки дій та зусиль з адаптації, викликів і прогалин

таким чином, що узгоджується із заохоченням передових практик;

e) покращення ефективності та довготривалості дій з адаптації.

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044


Міжвідомча комісія з питань зміни клімату та 
збереження озонового шару
постанова КМУ від 23 вересня 2020 р. № 879
Основними завданнями комісії є:

4) координацію діяльності центральних органів виконавчої влади
щодо розроблення проектів планів заходів та державних цільових
програм щодо адаптації до зміни клімату, зменшення негативного
антропогенного впливу на зміну клімату та збереження озонового
шару для подальшого подання Кабінетові Міністрів України;

5) моніторинг стану виконання планів заходів та державних
цільових програм щодо адаптації до зміни клімату, зменшення
негативного антропогенного впливу на зміну клімату та
збереження озонового шару;



Концепції реалізації державної політики у сфері 
зміни клімату на період до 2030 року
(https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/878-2017-
%D1%80#Text)

- Стратегії адаптації до зміни клімату України на період до 2030 року

- Ідентифікація міжнародних баз даних про найкращі доступні технології, 
спрямовані на скорочення антропогенних викидів, збільшення абсорбції 
парникових газів та адаптацію до зміни клімату, створення умов для 
доступу населення і суб’єктів господарювання до таких баз даних



- механізму інтеграції заходів із запобігання зміні клімату та адаптації до
неї в регіональні стратегії розвитку і плани заходів з їх реалізації

- пріоритетних заходів з адаптації до зміни клімату для секторів

економіки, об’єктів життєдіяльності населення, сфери охорони

здоров’я

- прогресивних підходів до стимулювання суб’єктів господарювання усіх
форм власності до реалізації проектів із запобігання зміні клімату та
адаптації до неї з урахуванням найкращої світової практики та умов
запровадження ринкових і неринкових механізмів,
передбачених Паризькою угодою, наприклад, https://climate-
adapt.eea.europa.eu/

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_l61


- Розроблення рекомендацій з адаптації сільського господарства до зміни клімату на
період до 2030 року

- Розроблення і затвердження середньострокового плану дій з адаптації лісового
господарства України до зміни клімату

- Забезпечення включення заходів з адаптації до зміни клімату до планів управління
річковими басейнами в рамках впровадження інтегрованих підходів до управління
водними ресурсами за басейновим принципом

- Забезпечення розроблення і затвердження плану заходів щодо адаптації населення
до зміни клімату

- Підготовка та виконання пілотних проектів з розроблення і реалізації місцевих
планів з адаптації до зміни клімату на рівні регіонів, а також міст, селищ і сіл

- Забезпечення включення заходів з адаптації до зміни клімату до проектів організації
територій об’єктів природно-заповідного фонду



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
до проєкту розпорядження Кабінету Міністрів України 
«Про схвалення Концепції Державної науково-технічної програми
у сфері зміни клімату до 2030 року»

Головною метою Програми має стати створення в рамках єдиної
державної системи сучасного високотехнологічного комплексу
моніторингу кліматичних параметрів і технологій адаптації
природних та антропогенних складових навколишнього
природного середовища до зміни клімату для забезпечення
органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств,
організацій і населення України гідрометеорологічною
інформацією та прогнозами щодо можливих соціально-
економічних та екологічних наслідків зміни клімату, а також
рекомендаціями щодо стратегії реагування та адаптації до
наслідків кліматичних змін в різних сегментах природоохоронної та
господарської діяльності, соціальної сфери.



Що робити?



Дякую за увагу!


