
Український зелений шлях від ферми 
до виделки: крок за кроком

Вісник проєкту. Випуск 2. 2021

Вплив ЄЗК на аграрний сектор України: скористатися можливостями, уникнути загроз, 
вдосконалити агробізнес та сільські громади

Запровадження нової європейської політики (Європейський зелений курс, ЄЗК), викликано глобальними кліматичними змінами та різкою 
відповіддю на них громадян світу. 

У цьому випуску ми говоримо про взаємозв’язки клімату, сільського господарства та харчування; про завдання, що стоять перед аграріями 
України для запобігання кліматичним змінам, їх пом’якшення та адаптації до них; про нові кроки ЄС на шляху впровадження аграрної страте-
гії «Від ферми до виделки». 

А також про практику кліматично відповідального господарювання, яку нам варто брати на озброєння.

Дійсно, карибський острів Аруба, як і інші малі острови, надзвичайно вразливий до 
глобального потепління. Тому екологічна програма є такою важливою для компанії «Bucuti 
& Tara». Розташування на маленькому острові обмежує можливості вивозу та захоронен-
ня відходів, а отже курорт переробляє 62% відходів і постійно працює над їх скороченням. 
20 років тому компанія заборонила використання одноразових пластикових виробів, а у 
2020 році стала 100% безпаперовою. Скло та картон переробляють, а використані 
білизну та рушники віддають на благодійні акції. Підлогове покриття у фітнес-центрі 
зроблене з перероблених шин, і всі зовнішні тераси – з перероблених матеріалів.

Назва програми – Modulo Agroclimático Inteligente e Sustentável, MAIS, в перекладі означає інтелектуальна, стійка, агрокліматична. 
Програма допомагає сімейним сільськогосподарським фермам адаптуватися до змін клімату в напівзасушливому басейні Хакуїпе, що в 
Бразилії. Це одна з перших у світі кліматичних інтелектуальних сільськогосподарських програм, яка впроваджує серед фермерів Бразилії 
технології адаптації до клімату: найкращі практики в галузі харчування тварин, управління фермами, продовольча та водна безпека, 
відновлення деградованого пасовищного ґрунту. 

63%

За 12 років діяльності було залучено більше 650 фермерів, причому кожний долар,
вкладений у програму, приніс близько $7.

А кожний гектар відновленого пасовища компенсує 3 тонни CO2е.

Виробництво молока

на

Лауреати Премії ООН за глобальні дії на захист клімату

Пляж та кухня на Арубі

Кліматично інтелектуальне господарство

– говорить Евальд Біманс,
власник пляжного курорту «Bucuti & Tara»

204%
Дохід фермерів

на 30%
Стан пасовищ

на 50%
Водний вплив ферм району

на

«Якщо не зупинити зміни клімату, то через 20-30 років гостям доведеться 
пірнати з маскою під воду, щоб побачити сьогоднішній незайманий пляж із 
білим піском» 

Продукти курорт закупає у місцевих постачальників, з якими заключено договори про дотримання екологічних стандартів та норм безпеки. 

З липня 2018 року компанія «Bucuti & Tara» впроваджує пілотний проект «Готельна кухня» – скорочення харчових відходів; вже скоротили їх 
на 30%, зберігаючи 97% наповненості готелю, і планують скоротити ще на стільки ж. Курорт впровадив практики безпеки харчових продук-
тів та контроль температури, HACCP. 

Всі харчові відходи відправляють на місцеву свиноферму, залишки хлібу зі сніданку використовують для приготування грінок та хлібного 
пудингу, а розмір порцій зменшено відповідно до спостережень щодо залишків на тарілках гостей. Заклад не пропонує програму «все 
включено», заохочуючи гостей відвідати місцеві ресторани.



ПОЛІТИКА ЄС З ПІДТРИМКИ ЯКОСТІ ҐРУНТІВ

Сільське господарство відповідає за 23% антропогенних викидів парникових газів. Наприклад, це викиди метану в тварин-
ництві та при вирощуванні рису, випаровування оксидів нітрогену з ґрунту після внесення добрив та при розкладанні гною. 

Джерела викидів парникових газів у сільському господарстві: спалення біомаси, утримання великої рогатої худоби, оброб-
ка гною, використання холодильного обладнання або систем кондиціювання повітря, використання сільськогосподарської 
техніки з двигуном внутрішнього згоряння, застосування добрив. 

Нова стратегія ЄС з якості ґрунтів наразі розробляється та має з’явитися у другому кварталі 2021 року – з 2 лютого почались 
громадські консультації щодо цієї стратегії. Метою нової стратегії є комплексне вирішення проблем та припинення поширення 
деградації ґрунтів до 2030 р.

є частиною Європейського зеленого курсу, загальноєвропейська ініціати-
ва для широкого залучення людей, громад та організацій до протидії зміні 
клімату. Активні європейці стають послами на волонтерських засадах, 
залучаючи громадян, місцеві ради та громадські ініціативи до існуючих 
програм Євросоюзу з протидії зміні клімату, – з енергоефективності, 
збереження біорізноманіття, управління відходами, сталого виробництва 
та споживання тощо.

Пакт – це також майданчик для постійно зростаючого європейського кліма-
тичного руху, де можна обмінюватися інформацією, дискутувати та діяти.   

Європейський кліматичний пакт об’єднав зусилля з глобальною кліматич-
ною кампанією Count Us In («Врахуйте нас»), щоб мобілізувати мільйони 

(Комюніке Європейської Комісії, грудень 2020)
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Здоров’я ґрунтів є надзвичайно важливим не тільки для здоров’я 
екосистем, а й для стійкого економічного розвитку. Ґрунти надають 
екосистемі важливі послуги із забезпечення їжею, енергією та сиро-
виною, поглинання вуглецю, очищення та фільтрація води, обігу 
поживних речовин, боротьби зі шкідниками тощо. Через такі власти-
вості ґрунти мають вирішальне значення для боротьби зі зміною 
клімату, захисту здоров’я людей, захисту біорізноманіття та екосис-
тем, забезпечення продовольчої безпеки. Здорові ґрунти є ключо-
вим фактором, що сприяє досягненню цілей Європейського зелено-
го курсу, таких як кліматична нейтральність, відновлення біорізнома-
ніття, нульове забруднення, здорові та стійкі харчові системи та 
стійке середовище.

Європейське агентство з навколишнього середовища дійшло 
висновку, що відсутність всеохоплюючої та послідовної політичної 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ КЛІМАТИЧНИЙ ПАКТ

(За матеріалами IUCN Common Ground 2020 report)

людей для здійснення конкретних кроків щодо зменшення викидів та стимулювання швидких дій лідерів на всіх рівнях, а також для особистих 
«кроків» (Take a step on Count Us In) для зменшення власного вуглецевого сліду. Від найпростіших - пішої ходьби та їзди на велосипеді – до 
утеплення будинку для економії енергії та встановлення сонячних панелей на даху, чи вибору постачальника електроенергії з відновлюва-
них джерел. Деякі «кроки» стосуються і відповідального споживання їжі – зменшення харчових відходів, купівля сезонних продуктів та 
більшого споживання продуктів рослинного походження за рахунок зменшення частки м’яса у дієті. 

Місія «Count Us In» – надихнути протягом наступного десятиліття 1 мільярд людей на значне зменшення викидів та змусити лідерів діяти 
рішучіше для забезпечення глобальних системних змін.

Згідно «Emissions Gap Report 2020» Екологічної програми ООН, якщо мільярд людей буде вживати практичних заходів у своєму житті, 
вони можуть скоротити до 20% глобальних викидів парникових газів. Громади мають силу тиснути на лідерів та компанії, які відповідають за 
більшість світових глобальних викидів.

Індивідуальні кроки будуть враховані глобальним агрегатором «Count Us In» і разом з мільйонами кроків по всьому світу сприятимуть 
найбільшому за всі часи руху людей, організацій та платформ, що протидіють зміні клімату.

Партнерство включатиме запуск багатомовної версії платформи «Count Us In» влітку 2021 року, яку міста, школи, громадські групи та 
приватні особи можуть адаптувати та використовувати для вжиття заходів для боротьби зі зміною клімату.

На підтримку Європейського кліматичного пакту організована серія супутніх заходів. Європейська комісія закликає всіх небайдужих 
долучатися та реєструвати свої події на її сторінці. 

бази щодо захисту земель та ґрунтів є ключовим пробілом, який 
зменшує ефективність існуючих стимулів та заходів та може обмежи-
ти можливості Європи досягти цілей ЄЗК. Потрібна нова політична 
база, оскільки поточна стратегія щодо якості ґрунтів ЄС від 2006 
року вже не відповідає політичному контексту сьогодення та вдоско-
наленій базі наукових знань. 

Нова стратегія щодо ґрунтів має консолідувати, доповнити та 
спрямовувати дії в різних сферах політики, які впливають на ґрунт і 
залежать від нього (наприклад, запобігання забрудненню, сільське 
господарство, дослідження). Вона охоплюватиме всі ключові аспек-
ти – від інструментів фінансування до розвитку знань, досліджень, 
комунікацій та міжнародного співробітництва – у тісній координації з 
іншими європейськими ініціативами в рамках ЄЗК, щоб забезпечити 
загальну основу та конкретні шляхи для досягнення наступних цілей.

https://portals.iucn.org/library/node/49094
https://europa.eu/climate-pact/index_en
https://www.count-us-in.org/
https://www.count-us-in.org/businesses/eu-climate-pact/campaigns/euclimatepact/
https://www.unep.org/emissions-gap-report-2020
https://europa.eu/climate-pact/events_en


СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО І КЛІМАТ

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України 
продовжує процес секторальних консультацій для формування 
другого Національно-визначеного внеску (НВВ) України до Паризь-
кої угоди із профільними центральними органами виконавчої влади, 
комітетами ВР України, міжнародними експертами та громадськістю. 
Відповідно до Паризької угоди кожна країна-учасниця визначає свій 
внесок по скороченню викидів парникових газів та переглядає його 
кожні 5 років. Для розробки НВВ Інститутом економіки та прогнозу-
вання НАН України в рамках проекту ЄБРР «Підтримка Уряду 
України щодо оновлення національно-визначеного внеску» 
було змодельовано 4 можливих сценарії скорочення викидів парни-
кових газів.

В секторі сільського господарства найкращі показники скорочення 
викидів та поглинання парникових газів при помірних інвестиціях 
можуть бути досягнуті в рослинництві та у лісовому господарстві. Для 
цього потрібні інвестиції, відповідна політика та конкретні заходи. 
Але окупиться ця діяльність не тільки за рахунок скорочення викидів, 
це принесе значно ширший спектр вигод, включаючи досягнення 
цілей сталого розвитку, оздоровлення ґрунтів, збереження водних 
ресурсів та біорізноманіття, економічну ефективність та покращення 
умов життя людей. 

Технології мінімального обробітку ґрунту знизять не тільки операцій-
ні витрати фермерів, а й викиди парникових газів, їх потенціал засто-
сування оцінюється в 17 млн га, що може скоротити 3 000 тис. т 
СО2 екв. і потребує $ 311 млн. інвестицій. 

Дослідження проекту «Оцінка технологічних потреб в Україні» (англ. Technology Needs Assessment, TNA), який реалізується за координації 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів. Проекти TNA передбачають сприяння передачі технологій скорочення викидів парни-
кових газів та адаптації до змін клімату у більш ніж 80 країнах світу. Проекти TNA виконуються за фінансової підтримки Глобального Еколо-
гічного Фонду та за технічної й методологічної підтримки Партнерства між Данським технічним університетом та Програмою ООН з охоро-
ни навколишнього середовища (UNEP DTU Partnership). 
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Детальний звіт з моделювання 
другого Національно-визначеного 
внеску України до Паризької угоди.

На основі даних національної звітності щодо викидів 
парникових газів для 2018 року

Майже кожна третя тонна викидів
парникових газів (29%) пов’язана із
діяльністю у сільському господарстві

Найбільший потенціал скорочення викидів та поглинання парникових газів у сільськогосподарському секторі України – 
в рослинництві та у лісовому господарстві.

Нові форми добрив, що повільно вивільняють азот, дозволяють збіль-
шити частку азоту, що поглинається культурами, знижуючи його 
вимивання та потребу внесення. При цьому додатковий ефект у 
скороченні викидів парникових газів через зниження потреби у 
виробництві азотних добрив (із природнього газу) складає 300 тис. т 
СО2 екв.

Використання інформаційних та телекомунікаційних технологій, таких 
як дрони та супутникові знімки, допомагає розробляти та використо-
вувати деталізовані карти стану ґрунтів та сільськогосподарських 
культур, конкретизувати ділянки, де необхідне додаткове внесення 
добрив чи зрошення, на відміну від суцільного удобрення чи зрошення 
всього поля. Це допоможе скоротити викиди та знижує витрати 
пального й добрив. Потенціал скорочення – 350 тис. т СО2 екв.; 
інвестиції – $ 4 377 млн.

У звіті також розглядаються політики та заходи щодо зниження 
викидів від тваринництва шляхом  сприяння режимам годівлі тварин, 
що призводять до скорочення викидів, покращення використання 
обладнання для виробництва біогазу з гною, лісорозведення та 
посилення захисту лісів тощо.

https://mepr.gov.ua/news/35546.html
https://mepr.gov.ua/news/35546.html


«Ви занепокоєні кліматичними змінами? Отже, час змінити ваш 
обід!» – пропонує інформативний, інтерактивний і веселий сайт 
«Їжте низьковуглецево», який містить поради щодо дієти та оцінки 
їжі. Обрати дієту з урахуванням її вуглецевого відбитку допоможуть 
і ось ці ресурси: калькулятор їжі «BBC Climate Change», калькуля-
тор викидів вуглецю в їжі, калькулятор вуглецевої їжі вегансько-
го товариства, калькулятор викидів вуглецю з морепродуктів, 
Seafood Watch.

Який тип дієти є більш безпечним для клімату, або – які продукти слід 
вживати, щоб зменшити свій вуглецевий відбиток? Багато дослідни-
ків стверджують, що вживання продуктів тваринного походження не є 
стійким, оскільки вирощування великої рогатої худоби значною 
мірою сприяє викидам парникових газів. Або – вживання рису є 
кліматично небезпечним, бо вирощування рису є другим за величи-
ною фактором, який сприяє викидам парникових газів від агрови-
робництва. То треба просто виключити такі харчовi продукти із 
нашого раціону? Не зовсім так – багато що залежить від того, як 
вироблялася наша їжа, як транспортувалася, які були побічні 
ефекти, а також від звичок та поведінки споживачів. Наприклад, 
вирощені в теплицях овочі або доставлені літаком з-за краю світу 
фрукти можуть мати більший вуглецевий відбиток, ніж червоне м'ясо. 
А якщо на упаковку продукту додати маркування, яке відображає 
реальні кліматичні витрати на їжу, то споживач матиме змогу робити 
обґрунтований вибір для зменшення свого вуглецевого сліду. 

Отже, важливо споживати локальні продукти, сезонні овочі та 
фрукти. Є думка, що систему відстеження вуглецевого сліду варто 
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поширити на всі звички споживачів. Взагалі, наступні 10 років 
стануть найбільш драматичною трансформацією для харчової 
промисловості за останні три десятиліття (EAT-Lancet commission 
report). 

Сьогодні система харчування відповідальна за третину глобальних 
викидів парникових газів. Перехід до здорової дієти призведе до 
зменшення приблизно на 97% прямих та непрямих витрат на охоро-
ну здоров’я та зменшення до 41–74% витрат на викиди парникових 
газів вже у 2030 році. 
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