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Шановний Денисе Анатолійовичу! 
 

Засвідчуємо Вам свою повагу та від імені усіх членів Федерації 

роботодавців України та звертаємось з наступним. 

Міністерством захисту довкілля та природних ресурсів України розроблено 

проєкт розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого 

національно визначеного внеску України до Паризької угоди» (далі – проєкт 

розпорядження), який наразі розміщено для громадського обговорення та 

надіслано на погодження заінтересованим органам. 

Зазначений проєкт розпорядження, яким пропонується затвердити Другий 

національно визначений внесок (далі – НВВ) України до Паризької угоди, 

пропонує скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від рівня 1990 

року (національна ціль з урахуванням усіх секторів економіки). При цьому 

згідно з Першим НВВ України поточна ціль – скорочення викидів парникових 

газів до 2030 року до рівня 60% від 1990 року (скорочення на 40%).   

Тобто, проєктом розпорядження пропонується скорочення викидів 

парникових газів на додаткових 25 відсоткових пунктів від рівня викидів у 1990 

році у порівнянні із Першим НВВ України. 

Такі пропозиції Міндовкілля несуть надзвичайно велику загрозу як для 

інвестиційного середовища, так і для діючих промислових підприємств України, 

які можуть опинитися під загрозою закриття. 

Результати представлених раніше сценаріїв моделювання скорочення 

викидів парникових газів передбачали вкладення протягом 2020-2030-х років 

інвестицій у розмірі від 292 до 379 млрд євро (в залежності від сценарію). Така 

значна зміна оціночних потреб у інвестиціях (у 3 рази) викликає запитання щодо 

обґрунтованості вказаних оцінок. 



Незважаючи на такі суттєві розміри необхідних інвестицій у 

запропонованому моделюванні Другого НВВ майже повністю відсутні конкретні 

механізми та джерела фінансування заходів в рамках досягнення кліматичних 

цілей України. 

Після широкого обговорення за участю членів Федерації роботодавців 

України, окремих підприємств, експертів та галузевих об’єднань та асоціацій 

Федерацією роботодавців України у межах громадського обговорення 

направлено відповідний лист до Міндовкілля із пропозиціями щодо 

неприйнятності та тяжких наслідків, до яких може призвести встановлення 

національної цілі скорочення викидів парникових газів на 65% у 2030 році від 

рівня 1990 року.   

З огляду на вищевикладене просимо недопустити погодження та прийняття 

розпорядження Кабінету Міністрів України «Про схвалення Другого 

національно визначеного внеску України до Паризької угоди» у запропонованій 

Міндовкілля редакції та надати відповідне доручення щодо його доопрацювання 

із залученням представників Федерації роботодавців України, а також інших 

представників громадських об’єднань та професійних асоціацій. 

 

 

З повагою 

 

Генеральний директор        Р.Іллічов 
 


