
З листа Мінекоенерго  

від 30.04.2020 № ВР/1.1-11.4.2-11364 

 

Міністерство енергетики та захисту довкілля України на ваш лист  

щодо запланованого проведення засідання круглого столу «Чи готова Україна 

до зміни клімату: роль парламенту» підтримує ініціативу проведення  цього  

актуального заходу та повідомляє про поточну ситуацію щодо основних 

напрямів розвитку кліматичної політики держави. 

  На виконання Паризької угоди та відповідних рішень конференцій Сторін 

Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Паризької угоди, усі країни-

Сторони Паризької угоди повинні у 2020 році надати до Секретаріату Рамкової 

конвенції ООН про зміну клімату свої оновлені національно-визначені внески 

до Паризької угоди. Зазначені внески повинні містити мету щодо скорочення 

або обмеження викидів парникових газів у 2030 році у порівнянні з 1990 роком. 

Наразі Мінекоенерго за фінансової підтримки уряду Швеції та технічної 

підтримки Європейського банку реконструкції та розвитку здійснює підготовку 

оновленого (другого) національно-визначеного внеску України до Паризької 

угоди (НВВ2). До цієї роботи залучені представники центральних органів 

виконавчої влади, місцевих органів, неурядових організацій, науки та бізнесу, а 

також провідні національні та міжнародні експерти з питань зміни клімату.  

Станом на квітень 2020 року отримані попередні результати моделювання 

можливих сценаріїв викидів парникових газів до 2050 року. Моделювання 

здійснюється фахівцями Інституту економіки та прогнозування НАНУ. Наразі 

розглядаються три можливі сценарії, згідно з якими рівні викидів парникових 

газів у 2030 році в усіх секторах економіки України складатимуть відповідно 

46, 29 та 27 відсотків від рівня 1990 року. Таким чином, вже зараз можна 

стверджувати, що мета другого національно-визначеного внеску України щодо 

скорочення або обмеження викидів парникових газів у 2030 році буде не менш 

амбітною, ніж відповідний показник ЄС. 

Також Мінекоенерго було розроблено проєкт Концепції «зеленого» 

енергетичного переходу до 2050 року, що закладає основи для інтегрованого 

підходу у формуванні кліматичної та енергетичної політики України та 

передбачає амбітну, але досяжну ціль відмови від вугільної генерації до 2050 

року та інноваційного розвитку енергетичного та суміжних секторів економіки 

України з врахуванням потреб боротьби зі зміною клімату. Проєкт Концепції 

було презентовано представникам громадськості, підприємств галузі ПЕК та 

природоохоронних організацій, а також центральних органів виконавчої влади. 

Наразі проєкт Концепції готується до подання на розгляд Уряду. 

Водночас в міністерстві на виконання Указу Президента від 08.11.2019  

№ 837/2019 триває робота із розроблення Інтегрованого плану з боротьби зі 

зміною клімату та розвитку енергетики до 2030 року, що враховуватиме вимоги 

до відповідних інтегрованих планів країн-членів ЄС, відповідно до Регламенту 

ЄС 2018/1999 стосовно управління в рамках Енергетичного Союзу та 

кліматичної дії, а також узгоджуватиметься із НВВ2. Інтегрований план 

розробляється за участі громадськості, незалежних експертів та консультантів 

із проекту «Low Carbon Ukraine» із залученням консультацій з Секретаріатом 

Енергетичного Співтовариства, зокрема на рівні Технічної робочої групи. До 



 

кінця червня 2020 року очікується подання проєкту Інтегрованого плану до 

розгляду робочою групою у складі причетних ЦОВВ, представників 

підприємств та громадськості з подальшим його схваленням до кінця вересня 

2020 року. 

 


