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Паризька угода – це «вікно можливостей» для модернізації та 

інвестицій, але невідомо, чи зможе Україна ним скористатися – урядовці, 

експерти 

 

Паризька кліматична угода відкриває перед Україною чудові можливості 

для модернізації, економічного розвитку та покращення екологічної ситуації. 

Водночас поки що важко спрогнозувати, чи зможе країна скористатися цим 

вікном можливостей. Ключові виклики на цьому шляху – недостатня 

інституційна спроможність, корупція,  енергетичне лобі та недостатній 

суспільний запит. Такими виявилися підсумки дискусії в Українському 

кризовому медіа-центрі  (Київ, 2–3 листопада 2016 р.)  (Український 

кризовий медіа-центр). 

Експерти нагадали, що основна мета Паризької угоди – не допустити 

підвищення середньої температури на Землі більше, ніж на 2 %. Для цього 

необхідно максимально скоротити викиди в атмосферу парникових газів. 

Основним забрудником є енергетика: майже 60 % в Україні та світі, тож 

ключове завдання – переводити цей сектор на відновлювані джерела і 

впроваджувати стратегії низьковуглецевого розвитку. 

Ціль боротьби зі зміною клімату має бути закладена в енергетичну 

стратегію 

Експерти зазначили, що відтепер ціль боротьби зі зміною клімату має 

бути закладена в основу енергетичної стратегії України, як це є у розвинутих 

країнах світу. О. Дячук, старший науковий співробітник Інституту економіки 

та прогнозування Національної академії наук України, розповів що інститут і 

Міністерство енергетики та вугільної промисловості України вже розробили 

проект енергетичної стратегії для України до 2050 р. «При написанні цього 

проекту ми залучали відділ боротьби зі зміною клімату ООН. Вони дали нам 

дуже цінні пропозиції, які ми повністю врахували», – зазначив 

В. Омельченко, директор енергетичних програм Центру Разумкова. 

Основні цілі стратегії – підвищення енергоефективності, більша частка 

відновлюваних джерел енергії і зниження викидів парникових газів. До 

2020 р. Україна має підвищити енергоефективність до 9 % і збільшити частку 

відновлюваних джерел енергії до 11 %, до 2035 р. – відповідно до 19,5 % і 

21,5 %, а викиди парникових газів мають залишитися не вищими від рівня 

2012 р. До 2050 їх потрібно знизити на 30 % порівняно з 1990 р. 
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Паризька угода – це стимул до модернізації та економічного розвитку 

«Зменшення викидів парникових газів – це не просто скорочення 

споживання вуглецевмісних ресурсів – нафти, газу, вугілля і так далі. Це, у 

першу чергу, модернізація нашої економіки, зокрема енергетики, шляхом 

підвищення ефективності та використання «зелених» технологій», – 

наголосив О. Дячук. 

Для досягнення цих цілей в економіку необхідно інвестувати 75–100 

мільярдів євро до 2030 р., із них 83 % – в енергетичний сектор. «На перший 

погляд, це великі суми, але якщо ми їх розіб’ємо на 10 років і згадаємо рівень 

зношеності обладнання, то зрозуміємо, що ми можемо витратити ці ж кошти 

на підтримання існуючої інфраструктури, яка буде і далі забруднювати 

навколишнє середовище»,  – зазначив він. О. Дячук додав, що ці інвестиції 

можуть бути меншими, якщо вкладати ці гроші у розвиток вітчизняного 

виробництва за новітніми технологіями. 

А. Желєзний, молодший експерт з питань зміни клімату Національного 

екологічного центру України, зазначив, що ці інноваційні інвестиції, які 

будуть оподатковуватися і давати додаткові надходження до бюджету. «Це 

дозволить створити до 100 тис. нових робочих місць у сфері 

енергоефективності», – наголосив він. Це також знизить статистику 

смертності від забруднення повітря (у 2012 р. – понад 54 тис.),  і, крім того, 

зменшити енергетичну залежність від Росії. 

 


