ПІДГОТОВКА
ПЛАНУ ЗАХОДІВ З
ВИКОНАННЯ НАЦІОНАЛЬНО
ВИЗНАЧЕНОГО ВНЕСКУ
ДО ПАРИЗЬКОЇ УГОДИ

РІШЕННЯ РНБО
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ У ШЕСТИМІСЯЧНИЙ СТРОК
РОЗРОБИТИ ТА ЗАТВЕРДИТИ:
план заходів з реалізації Оновленого національно визначеного внеску України до
Паризької угоди;

концепцію залучення фінансових ресурсів, у тому числі бюджетних, інвестиційних
та кредитних, для реалізації положень Оновленого національно визначеного
внеску України до Паризької угоди;

концепцію оцінки відповідності проєктів та програм, що фінансуються за рахунок
коштів державного та місцевих бюджетів, кліматичним цілям, визначеним
Оновленим національно визначеним внеском України до Паризької угоди.

ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРИ
КЛІМАТИЧНОГО ВРЯДУВАННЯ

Дорожня карта
ключових
трансформацій і
заходів

Фінансова
стратегія реалізації
НВВ

Координація і
моніторинг
впровадження

 Представити пропозицію методології
формування плану заходів, обговорити
необхідні корегування

МЕТА
НАРАДИ

 Обговорити календарний план та
процес формування плану заходів

ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ ПЛАНУ ЗАХОДІВ

до 20 вересня
2021

до 20 жовтня
2021

Заповнення
первинних
таблиць

Опрацювання заходів
спільно з
міжнародними та
українськими
експертами,
формування та
оприлюднення
проєкту Плану заходів

до 30 листопада
2021

Підготовка Стратегічної
екологічної оцінки,
проведення
консультацій з
ключовими
зацікавленими
сторонами

ПЕРІОД ФОРМУВАННЯ ПЛАНУ ДІЙ – ДО 2030

до 30 січня
2022

Проходження
офіційних
процедур
узгодження і
прийняття акта

Додаток 1
до Плану Заходів
НВВ

ПРІОРИТЕТНІ СЕКТОРИ ТА КЛЮЧОВІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ

Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької
угоди до 2030 року
СЕКТОРИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА
ТЕПЛО

ПОСТАЧАННЯ
ЕНЕРГІЇ

ПРОПОНОВАНІ КЛЮЧОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕКТОРІ
• Розвиток ВДЕ в електрогенерації
• Розвиток ВДЕ в системі теплопостачання
• Інтеграція об’єднаної енергосистеми України в енергосистему
континентальної Європи (ENTSO-E)
• Забезпечення належного функціонування ринку електроенергії
• Будівництво нових балансуючих потужностей в електроенергетиці
• Реалізація Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок
• Запровадження інноваційних підходів регулювання попиту в
електроенергетиці
• Поступова відмова від видобутку та використання вугілля,
справедлива трансформація вугільних регіонів
• Розвиток водневої енергетики
• Енергоефективність на етапі генерації енергії

• Зменшення втрат при транспортуванні енергії
• Впровадження технологій запобігання та зменшення витоків під час
видобування, переробки та транспортування природного газу та
нафти
• Модернізація систем теплопостачання

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
МІНІСТЕРСТВО

Міненерго

Міненерго

Мінрегіон

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

ОПИС КЛЮЧОВИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ, ЗАГАЛЬНА
ВАРТІСТЬ ТА ПОКАЗНИКИ ДОСЯГНЕННЯ

Додаток 2
до Плану Заходів
НВВ

Оновленого національно визначеного внеску України до Паризької
угоди до 2030 року

ПРОПОНОВАНІ
КЛЮЧОВІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
У СЕКТОРІ

ОПИС
ТРАНСФОРМАЦІЇ

Заповнюється
короткий опис
трансформації

НАЯВНІ
РЕГУЛЯТОРНІ ТА
ЕКОНОМІЧНІ
ІНСТРУМЕНТИ

Інформація щодо
наявних
механізмів
(регуляторних та
фінансових)

ОСНОВНІ БАР’ЄРИ
ДЛЯ
ВПРОВАДЖЕННЯ

Інформація про
основні бар’єри,
що стоять на
заваді реалізації
трансформації

ЗАГАЛЬНА
ВАРТІСТЬ
ТРАНСФОРМАЦІЇ
ТА ДЖЕРЕЛО
ТАКОГО
ФІНАНСУВАННЯ

Інформація щодо
вартості реалізації
трансформації
(якщо наявна) та
джерело даних чи
розрахунків;
частка приватних
та державних
коштів;
наявні бюджетні
програми на 20212024 рр.;
наявні
інвестиційні
програми з МФО

НАЯВНІ
СТРАТЕГІЧНІ
ДОКУМЕНТИ ТА
ПЛАНИ ДІЙ

ЗАПЛАНОВАНІ ДО
РОЗРОБКИ
СТРАТЕГІЧНІ
ДОКУМЕНТИ ТА
ПЛАНИ ДІЙ
(2021-2024 рр.)

Інформація щодо
наявних
документів та
терміну їх
виконання. Також
(за необхідності)
плани щодо
перегляду цих
документів

Інформація щодо
запланованих до
розробки
стратегічних
документів
протягом 2021-2024
років та вказуються
терміни їх
виконання

Додаток 3
до Плану Заходів
НВВ

ПЛАН ЗАХОДІВ

з реалізації Оновленого національно визначеного внеску
України до Паризької угоди до 2030 року

ПРОПОНОВАНІ
КЛЮЧОВІ
ТРАНСФОРМАЦІЇ

ЗАХОДИ,
НЕОБХІДНІ ДЛЯ
РЕАЛІЗАЦІЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ

НОМЕР ЗАХОДУ
ТА
ФОРМУЛЮВАННЯ З ПЛАНУ ДІЙ
УРЯДУ, ПРОЄКТУ
СЕРЕДНЬОСТРОКОВОГО ПЛАНУ
ДІЙ УРЯДУ НА
2022-2024 РОКИ,
УКАЗІВ
ПРЕЗИДЕНТА
(ЗА НАЯВНОСТІ)

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ОРГАН

СТРОК
ВИКОНАННЯ,
РОКИ

ОЧІКУВАНИЙ
РЕЗУЛЬТАТ

СЕКТОР «ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА ТЕПЛО»
1) …
;
1. РОЗВИТОК ВДЕ В
ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ

2) …
;
3) …
;

2. РОЗВИТОК ВДЕ В
ТЕПЛІ

ДЖЕРЕЛА
ФІНАНСУВАННЯ

РОЗРАХУНКИ/
ПОТРЕБА У
ФІНАНСУВАННІ

ОБГОВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

сектор Електроенергія та тепло, Постачання енергії
СЕКТОРИ

ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЯ ТА
ТЕПЛО

ПОСТАЧАННЯ ЕНЕРГІЇ

ПРОПОНОВАНІ КЛЮЧОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕКТОРІ
• Розвиток ВДЕ в електрогенерації
• Розвиток ВДЕ в системі теплопостачання
• Інтеграція об’єднаної енергосистеми України в енергосистему
континентальної Європи (ENTSO-E)
• Забезпечення належного функціонування ринку електроенергії
• Будівництво нових балансуючих потужностей в електроенергетиці
• Реалізація Національного плану скорочення викидів від великих
спалювальних установок
• Запровадження інноваційних підходів регулювання попиту в
електроенергетиці
• Поступова відмова від видобутку та використання вугілля,
справедлива трансформація вугільних регіонів
• Розвиток водневої енергетики
• Енергоефективність на етапі генерації енергії

• Зменшення втрат при транспортуванні енергії
• Впровадження технологій запобігання та зменшення витоків під
час видобування, переробки та транспортування природного газу
та нафти
• Модернізація систем теплопостачання

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
МІНІСТЕРСТВО

Міненерго

Міненерго

Мінрегіон

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

ОБГОВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

сектори Промисловість, Транспорт та Будівлі
СЕКТОРИ

ПРОМИСЛОВІСТЬ

ТРАНСПОРТ

БУДІВЛІ

ПРОПОНОВАНІ КЛЮЧОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕКТОРІ

• Зменшення питомого споживання енергії та викидів
парникових газів на одиницю продукції
• Скорочення споживання та поступове виведення з обігу
озоноруйнівних речовин та фторованих парникових газів

• Збільшення частки приватного і громадського електричного
транспорту
• Збільшення частки перевезень залізницею та водним
транспортом
• Розвиток сталої міської та міжміської транспортної
інфраструктури
• Термомодернізація житлових будівель
• Термомодернізація бюджетних та комунальних будівель
• Посилення вимог до нових будівель в контексті
енергоспоживання та ВДЕ
• Запровадження 100% обліку використання теплової енергії,
гарячої води та газу

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
МІНІСТЕРСТВО

Мінстратегпром+
Міндовкілля
Міндовкілля

Мінінфраструктури

Мінрегіон

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

ОБГОВОРЕННЯ КЛЮЧОВИХ
ТРАНСФОРМАЦІЙ

сектори Сільське господарство, Відходи та ЗЗЗЛГ
СЕКТОРИ

ПРОПОНОВАНІ КЛЮЧОВІ ТРАНСФОРМАЦІЇ У СЕКТОРІ

• Розвиток органічного виробництва
• Розвиток виробництва біогазу
• Поширення ресурсозберігаючих технологій обробітку
земель
• Виведення та ревіталізація деградованих рілля

СІЛЬСЬКЕ
ГОСПОДАРСТВО

•
ВІДХОДИ

ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ЗМІНИ
ЗЕМЛЕКОРИСТУВАННЯ
ТА ЛІСОВЕ
ГОСПОДАРСТВО

•
•

•
•

Розвиток інфраструктури для запровадження ієрархії
управління відходами
Розвиток виробництва енергії із звалищного газу
Розвиток виробництва енергії від систем очистки
стічних вод

Збільшення площі лісового фонду
Перехід на ощадливі методи лісозаготівлі

ВІДПОВІДАЛЬНЕ
МІНІСТЕРСТВО

Мінагрополітики

Міндовкілля
Мінрегіон

ЦІЛЬОВИЙ
ПОКАЗНИК

КРОССЕКТОРАЛЬНІ
ПИТАННЯ

• Розвиток фінансових та економічних
інструментів стимулювання реалізації
заходів з декарбонізації: запровадження
системи торгівлі на викиди парникових
газів, створення Українського Кліматичного
Фонду тощо.
• Розвиток системи моніторингу і звітності за
викиди парникових газів, кліматичної
політики та фінансів
• Розвиток науки, досліджень та технологій в
сфері низьковуглецевого розвитку
• Інтеграція завдань кліматичної політики на
регіональний та місцеві рівні

ДЯКУЄМО ЗА УВАГУ!

