
Ресурсно-аналітичний центр 
‘‘СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ‘‘

Щ о  д а є  н а м  а с о ц і а ц і я  з  Є С ?

Протидія зміні 
клімату  

та захист 
озонового шару



Зміна клімату – глобальна екологічна проблема, яка 
загрожує життю і здоров’ю людини, довкіллю, існу-
ванню екосистеми Землі в цілому. Зміна клімату при-
зводить до екстремального підвищення температу-
ри, повеней, посух, зменшення кількості питної води, 
поширення нетипових хвороб та ін.

На рівні міжнародного співтовариства та ЄС існує ба-
гато правових інструментів, які запроваджують ме-
ханізми протидії, адаптації та пом’якшення наслідків 
зміни клімату.

Законодавство ЄС Що має імплементувати Україна?

Регламент 842/2006 про певні 
фторовані парникові гази

Директива 2003/87/ЄС про 
встановлення схеми торгівлі 
викидами парникових газів у рамках 
Співтовариства

Регламент 2037/2000 про субстанції, що 
руйнують озоновий шар

Європейський Союз прийняв законодавство, яке 
врегульовує встановлення схем торгівлі викидами 
парникових газів, регламентує поводження із фто-
рованими парниковими газами та субстанціями, що 
руйнують озоновий шар. Згідно з Угодою про асоці-
ацію Україна зобов’язалася наблизити своє законо-
давства до цих європейських стандартів.



5Україна є стороною Паризької угоди про зміну клі-
мату. Вона визначилась із напрямами боротьби зі 
зміною клімату на стратегічному рівні. У 2016 році 
уряд схвалив Концепцію реалізації державної полі-
тики у сфері зміни клімату на період до 2030 року, 
у 2017 році на її виконання прийняв план заходів, а 
у 2018 році – Стратегію низьковуглецевого розвитку 
України до 2050 року.

Наразі більшість зусиль із впровадження європей-
ських стандартів спрямовані на розроблення та 
подальше ухвалення необхідних нормативно-пра-
вових актів. На розгляді у парламенті знаходяться 
законопроекти про озоноруйнівні речовини та фто-
ровані парникові гази, засади моніторингу, звітно-
сті та верифікації викидів парникових газів, підго-
товлені проекти урядових постанов, які визначають 
механізми їх здійснення.

Ситуація і законодавство в Україні 

Мешканців України 
найбільше турбують 

часті повені та посухи 
(40,3%), найменше – 
зміна клімату (16,3%) 

У 2050 році викиди 
парникових газів в 

Україні мають становити 
31-34% від рівня 1990 

року

В Україні спостерігається 
інтенсивне підвищення приземної 

температури повітря: протягом 
1991-2016 років середня 

температура становила +8,8°С, 
а у 2007-2016 роках – +9,4°С, 

порівняно з +7,8°С (кліматичною 
нормою базового періоду 1961–

1990 років) 



Дізнатись, як зміна клімату може вплинути на мій регіон/місто

Будуючи чи купуючи житло, продумати заходи з адаптації до зміни клімату

Підвищувати енергоефективність помешкання, встановлювати енергозберігаючі вікна, утеплювати 
стіни, дахи

Змінювати споживчі звички, зокрема скоротити споживання енергії у побуті, на робочому місці, 
повсякденному житті

Використовувати джерела енергії з низьким вмістом вуглецю та відновлювані джерела енергії

Брати участь у просвітницьких, навчальних та освітніх заходах, присвячених питанням зміни клімату

Стати «послами змін» щодо практичного зменшення індивідуального внеску у викиди СО2, ділитися 
власним досвідом та навиками

При купівлі товарів звертати увагу на еко-маркування та надавати перевагу товарам з більшою 
енергоефективністю та енергозбереженням, товарам, які не містять озоноруйнівних речовин

Користуватися екологічно-дружнім транспортом, надавати перевагу громадському транспорту, 
частіше використовувати велосипед, невеликі відстані долати пішки

Користуватися автомобілями з нульовими або низькими викидами вуглекислого газу

Зменшити використання продукції тваринного походження

Запобігання та адаптація до зміни клімату, пом’якшення її негативних наслідків

Перехід до низьковуглецевого розвитку економіки

Скорочення викидів парникових газів 

Запровадження системи торгівлі квотами на викиди парниковими газами

Чіткі та прозорі стандарти провадження діяльності, яка впливає на зміну клімату

Доступ до інформації щодо торгівлі викидами парникових газів

Встановлення вимог до поводження із субстанціями, які руйнують озоновий шар, та 
фторованими парниковими газами

Що дає імплементація законодавства ЄС? Що я можу зробити вже зараз?

51% мешканців ЄС 
вважають, що зміна 

клімату є найбільшою 
екологічною проблемою

93% європейців вірять, що 
зміна клімату спричинена 

діяльністю людини

В ЄС протягом  
1990-2017 років викиди 

парникових газів 
зменшилися на 22%,  

а ВВП зріс на 58% 

85% європейців 
погоджуються, що в 

результаті боротьби зі 
зміною клімату та більш 

ефективного використання 
енергії зростають економіка 

та робочі місця в Європі



Безпека 
поводження 

з ГМО

Публікація підготовлена в рамках проекту «Від Угоди про асоціацію до успішних практик: охорона 
довкілля в дії» за сприяння Європейського Союзу і Міжнародного фонду «Відродження» у рамках проекту 
«Громадська синергія», під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-
ЄС. Її зміст є виключною відповідальністю Ресурсно-аналітичного центру «Суспільство і довкілля» і не 
обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».

Завантажити цю та 
інші брошури можна 
за посиланням

Завантажуйте на www.rac.org.ua

Охорона 
природи

Якість води 
та управління 

водними 
ресурсами

Попередження 
промислового 
забруднення

Протидія зміні 
клімату 

та захист 
озонового 

шару

Управління 
відходами 

та ресурсами
Якість 

атмосферного 
повітря

Управління 
довкіллям


