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Третя конференція
Низьковуглецевий розвиток

України

26 вересня 2017 року
Київ



Статус процесу розробки
національної Cтратегії

низьковуглецевого розвитку
України (СНВР) та

існуючі світові політики
низьковуглецевого розвитку



Процес розробки Стратегії низьковуглецевого розвитку
України здійснюється Міністерством екології та природних
ресурсів України за технічної підтримки проекту USAID

Стратегія розробляється на виконання міжнародних
зобов’язань України – згідно з пунктом 19 Статті 4 Паризької
угоди та на виконання положень Розпорядження КМУ №932-

р від 7 грудня 2016 року «Концепція реалізації державної
політики у сфері зміни клімату на період до 2030 року»

Україна є Стороною Паризької угоди з 19 вересня 2016 року

Стратегія низьковуглецевого
розвитку України



Процес розробки Стратегії низьковуглецевого розвитку

України є:

 інклюзивний

 прозорий

 послідовний

 за кращими світовими практиками

 за участі міжнародних експертів

ПРОЦЕС розробки Стратегії
низьковуглецевого розвитку України



Станом на вересень 2017 року проведено 2 конференції та 3

раунди засідань шости Технічних робочих груп з загальною

участю понад 500 осіб

 квітень 2016 – Перша конференція низьковуглецевий

розвиток України

 травень 2016 – перші засідання Технічних робочих груп

 липень 2016 – другі засідання Технічних робочих груп

 жовтень 2016 - Друга конференція низьковуглецевий

розвиток України

 грудень 2016 – треті засідання Технічних робочих груп

 січень 2017 – навчальна поїздка до США

Етапи розробки Стратегії
низьковуглецевого розвитку України



На початку процесу розробки Стратегії низьковуглецевого

розвитку України, у квітні 2016 року, було створено 6 Технічних

робочих груп, які налічують 143 учасника, які представляють

ЦОВВи, бізнес, науковців та громадське суспільство, та

сформованині за наступними секторами:

Енергопостачання

Енергоспоживання у промисловості

Енергоспоживання у ЖКГ

Транспорт

Поводження з відходами

Сільське та лісове господарство

Технічні Робочі Групи



 Технічні робочі групи сформували списки секторальних
заходів з низьковуглецевого розвитку - секторальні
Каталоги політик та заходів

 Провели відбір та пріоритизацію політик та заходів згідно з
визначеними критеріями та з використанням
багатокритеріального аналізу

 Шляхом пріоритизації з понад 150 політик та заходів було
відібрано 78 політик та заходів в усіх секторах економіки,

які в свою чергу було агреговані та згруповані для
подальшої кількісної оцінки.

Що робили Технічні робочі групи



Критерії пріоритизації політик і заходів



Для кількісної оцінки потенціалу скорочення викидів ПГ було

відібрано 30 політик та заходів, які згруповано за

функціонально-секторальним принципом:

 відновлювальна енергетика; 

 енергоефективність; 

 трансформація ринку та інституцій; 

 модернізація та інновації; 

 поводження з відходами та раціональне використання

природних ресурсів; 

 поглинання СО2. 

МодельTIMES-Україна



З використанням моделіTIMES-Україна завершено процес

квантифікації (кількісної оцінки) впливу 30 політик та заходів за

всіма функціональними групами, окрім поглинання СО2

Відповідно до результатів оцінки та прогнозів політик та заходів

розроблено проект рамкового документу – Стратегія

низьковуглецевого розвитку України до 2050 року за форматом

найкращих існуючих світових практик (США, Канада, Німеччина) та

з урахування діючих стратегічних та галузевих стратегій, планів

розвитку України

Процес розробки Стратегії низьковуглецевого
розвитку станом на вересень 2017



З метою забезпечення інклюзивності та прозорості процесу на

кожному етапі процесу та\або за наявності проміжних результатів,  

проводились засідання Технічних робочих груп та конференції для

розгляду результатів роботи

Після завершення інклюзивного процесу розробки Стратегії, якій

провадиться за найкращими світовими практиками, проект

Стратегії низьковуглецевого розвитку України буде представлено

на черговому засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення

виконання РКЗК ООН у жовтні-листопаді 2017 року з метою

схвалення документу та розміщення Стратегії на сайті РКЗК ООН

Процес розробки Стратегії
низьковуглецевого розвитку



Термін низьковуглецевий розвиток вперше було використано в

рішеннях конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату

(РКЗК) у 2009 році в Копенгагені

Згідно з пунктом 19 Статті 4 Паризької угоди всі країни-сторони

Паризької угоди мають розробити та подати в Секретариат РКЗК ООН

«довготермінові низьковуглецеві стратегії розвитку до 2050 року» і

саме ці довготермінові стратегії мають стати центральними для

досягнення мети Паризької угоди щодо обменження потепління значно

нижче 2С порівнянно з доіндустріальним рівнем

Станом на сьогдні 166 країн вже ратифікували Паризьку угоду і

віповідно мають розробити та впровадити стратегії низьковуглецевого

розвитку в своїх країнах

Стратегії низьковуглецевого розвитку у світі



На сьогодні вже декілька країн розробили та офіційно подали до

Секретаріату РКЗК ООН національні стратегії низьковуглецевого

розвитку:

 Франція

 Сполученні Штати Америки

 Мексика

 Канада

 Німеччина

 Бенін

Існуючі Стратегії низьковуглецевого розвитку



Підтримка низьковуглецевого розвитку у світі



Виходячи з найкращих світових практик розробки стратегій

низьковуглецевого розвитку сформовано наступні принципи:

Сформуйте довготермінове бачення та визначте

стратегічних цілей

 по можливості, базуйтеся на діючих стратегіях

 залучайте зацікавлені сторони

 відображайте зв’язок між кліматом та економічним і

соціальним зростанням

 визначайте ключових кліматичних гравців

 переглядайте та оновлюйте

Найкращі світові практики Стратегій
низьковуглецевого розвитку



Подали вже діючі та\або оновлені національні стратегії, політики

або комплекс діючих політик, які були розроблені відповідно до

національних пріоритетів або на виконання попередніх рішень

РКЗК ООН: 

 Бенін

 Мексика

 Франція

Розробили і подали нові стратегії:

 США

 Канада

 Німеччина

Як це зробили країни



Мексика, Франція, США, Канада та Німеччина використовували

сценарії, розроблені за допомогою моделей, для прогнозування

довготермінових стратегій, визначення технологічних шляхів, 

невизначеності та ролі різноманітних середньо-термінових цілей

та політик в довготермінових трендах викидів. 

Всі країни окреслили подібні дії задля пом'якшення такі як

перехід до чистої енергії, покращення енергоефективності та

управління споживанням, скорочення не-СО2 викидів, ціна на

карбон\викиди, зміна поведінки та рух у напрямку сталого

споживання, а також захист та збільшення природного

поглинання вуглецю.  

Як це зробили країни



 Всі країни передбачають потужний зв’язок між кліматом і

економічним розвитком

 Більшість країн надало детальний опис як розглядались

довгострокові температурні цілі

Адаптація була враховано в різних ступенях (Канада, Франція, 

Німеччина та США передбачає окремі Плани з адаптації, тоді як

Бенін та Мексика повністю включили адаптацію в СНВР) 

Низьковуглецевий РОЗВИТОК



Цілі Стратегій низьковуглецевого розвитку
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ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!

Проект USAID Муніципальна енергетична реформа
в Україні
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