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Основні 
законодавчі та 
нормативно-
правові акти

Концепція реалізації державної політики у сфері зміни клімату
на період до 2030 року та План заходів

Стратегія низьковуглецевого розвитку України до 2050 року

Закон України «Про засади моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газів»

Закон України «Про регулювання господарської діяльності з 
озоноруйнівними речовинами та фторованими парниковими 
газами»

Енергетична стратегія України до 2035 року

Національна транспортна стратегія України на період до 2030 
року

Національна стратегія управління відходами в Україні до 2030 
року

Національна економічна стратегія на період до 2030 року



Очікуваний 
національно 
визначений 
внесок України  
(2015 рік)

Ціль – не  перевищити 60% у 2030 році від
рівня викидів ПГ у 1990 році

Сектори економіки: енергетика; промислові процеси та 
використання продукції; сільське господарство, 
землекористування, зміни в землекористуванні та 
лісове господарство; поводження з відходами

Рівень охоплення ПГ: 100 %



Проект 
Другого 
національно 
визначеного 
внеску України

За технічної підтримки проєкту ЄБРР та кошти Уряду 
Швеції. 

Моделювання здійснюється командою з Інституту
економіки та прогнозування НАНУ

Моделювання рівня викидів ПГ включало три 
основні сценарії розвитку економіки (Бізнес як 
звичайно, Референтний сценарій, Кліматично
нейтральна економіка) та Комбінований сценарій

Базується на макроекономічних прогнозах, але з 
різними термінами реалізації енергетичної та 
кліматичної політик



НВВ2: Процес підготовки

Робоча група, до якої увійшли
представники центральних та місцевих
органів влади, неурядових організацій, 

бізнесу та наукових установ

Зустрічі робочої групи відбувались на 
кожному етапі підготовки НВВ2 з 

метою обговорення питань
нормативно-правової бази , 

міжнародних зобов’язань, вхідних
даних і параметрів, представлення

методичних підходів та інструментів
моделювання, попередніх результатів

моделювання

понад 730 осіб були залучені у понад
20 різних зустрічей та консультацій

Квітень 2021: розпочато процедуру 
електронних громадських консультацій



Ключові пункти 
НВВ2

• Скорочення викидів ПГ на 65% у 2030 році від рівня 1990 року (національна ціль з урахуванням усіх секторів
економіки)

• ПГ: усі ПГ, не охоплені Монреальським протоколом, – двоокис вуглецю (CO2), метан (CH4), закис азоту (N2O), 
гідрофторвуглеці (HFC), перфторвуглеці (PFC), гексафторид сірки (SF6), трифторид азоту (NF3).

• Галузі економіки: енергетика; промислові процеси та використання продукції; сільське господарство, землекористування, 
зміни в землекористуванні та лісове господарство; поводження з відходами.

• Рівень охоплення ПГ: 100 %.

• Включено адаптаційний компонент в рамках підготовки  Стратегії екобезпеки та адаптації до зміни клімату.

• Обсяг інвестицій для реалізації вищезазначеного сценарію НВВ2 в усіх секторах – 102 млрд євро до 2030 року.



Сектор транспорту

Викиди парникових газів в секторі автотранспорту

• Передбачається, що рівень викидів ПГ у 2030 році в секторі автотранспорту скоротиться вдвічі від рівня 
1990 року. 

• Для досягнення такої цілі, необхідні державні субсидії, наприклад, для стимулювання розвитку 
електромобілів, а також необхідні витрати на придбання приватного та громадського транспорту.

• За темпами поширення електромобілів Україна посідає третє місце у Європі. Триває активний розвиток 
мережі зарядної інфраструктури для створення комфортного використання електромобілів. 



Які основні трансформації пропонує НВВ2

зростання частки електромобілей до 15 % від щорічних

• Підтримка попиту на електромобілі;

• Зростання частки електромобілей до 15 % від щорічних реєстрацій авто в 2030 році;

• Збільшення частки використання біопалива;

• Розвиток низьковуглецевого громадського транспорту, залізничного та водного.
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