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I. ВСТУП 
Угода мерів щодо клімату та енергії об’єднує місцеві та регіональні органи влади, які на добровільній основі 

зобов’язалися досягнути цілей Європейського Союзу щодо клімату та енергії на своїх територіях. Місцеві органи 

влади, які підписали Угоду мерів, мають спільне бачення створення низьковуглецевих та стійких міст, мешканці яких 

матимуть доступ до безпечної, сталої та фінансово доступної енергії. Підписанти зобов’язуються зменшити викиди 

CO2 щонайменше на 40% до 2030 року та підвищити свою опірність до наслідків зміни клімату.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Задля спрощення цього процесу Угода мерів визначає для підписантів базові загальні принципи щодо збору даних 

та подання звітності, які є однаковими по всій Європі. Вона допомагає їм дотримуватися системного планування 

щодо клімату та енергії, а також здійснювати процес моніторингу на місцевому рівні.  

Базові загальні принципи Угоди щодо подання звітності та здійснення моніторингу розроблено на основі 

консультацій, проведених практиками, які є представниками місцевих та регіональних органів влади, експертами з 

питань клімату й енергії, а також за методологічної підтримки Об’єднаного дослідницького центру Європейської 

Комісії (ОДЦ). Постійний процес проведення консультацій дозволяє забезпечувати подальший розвиток і  

вдосконалення цих базових загальних принципів з метою забезпечення їхньої узгодженості з практикою та 

методиками, які, зазвичай, застосовують місцеві органи влади в Європі. За 2019 рік базові загальні принципи Угоди 

було узгоджено з рекомендаціями Загальної системи звітності світової Угоди мерів щодо клімату та енергії.  

Підписантів Угоди просять використовувати платформу для звітності Угоди мерів – MyCovenant (Моя Угода)1 для 

подання звітності та здійснення моніторингу даних своїх Планів дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату – 

ПДСЕРК (надалі – „План дій”), на основі так званого шаблону ПДСЕРК2. Подані дані дозволяють підписантам показати 

конкретний вплив їхніх дій у цій сфері та їхні прагнення в аспекті клімату. Таким чином, органи, відповідальні за 

формування політики на національному, європейському та міжнародному рівні, отримують належну зворотну 

інформацію про діяльність на місцях. Загальні принципи Угоди дають підписантам змогу структуровано збирати та 

аналізувати дані на системній основі, а також слугують основою для належного управління кліматом та енергією і 

для відстеження успішності реалізації політики.  

У цьому документі наведено покрокові вказівки для підписантів щодо подання звітної інформації у різних частинах 

платформи Угоди для звітності – My Covenant(Моя Угода). Його Європейський офіс Угоди мерів розробив разом з 

ОДЦ, щоб допомогти підписантам зрозуміти загальні принципи подання звітності за Угодою і успішно реалізувати 

процес подання звітності. Вказівки доповнено практичними рекомендаціями та корисними ресурсами. 

 
1 В доступі за адресою https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing. 
2 Версію шаблону в форматі Excel в режимі „оффлайн”, яку можна використовувати як внутрішній робочий документ, можна отримати за адресою  
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html. Єдина офіційна версія шаблону знаходиться у MyCovenant(Моя Угода). 

-20% 
викидів 
СО2    

- 40% викидів СО2 

Адаптація до зміни 
клімату 
Зменшення 
енергетичної бідності 

Мешканці живуть у 
низьковуглецевих та 
стійких містах і мають 
доступ до безпечної, 
сталої та фінансово 
доступної енергії 

https://www.globalcovenantofmayors.org/our-initiatives/data4cities/common-global-reporting-framework/
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/support/library.html
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II. УГОДА МЕРІВ: ПРОЦЕДУРА  
Місцеві органи влади, які приєднуються до ініціативи Угоди мерів щодо 

клімату і енергії, зобов’язуються подати план дій упродовж двох років з 

моменту офіційного підписання ініціативи (на основі підписаної належним 

чином форми приєднання). План дій визначає ціль(і) щодо пом’якшення 

наслідків та ціль(і) адаптації і базується на Базовому кадастрі викидів 

(БКВ) та Оцінці ризику і вразливості (ОРВ), в яких подано аналіз поточної 

ситуації станом на конкретний момент. Вони слугують основою для 

визначення повного комплексу дій, які місцеві органи планують 

реалізувати з метою досягнення цілей щодо пом’якшення наслідків зміни 

клімату та адаптації. Підписанти також зобов’язуються звітуватися про 

успішність своєї діяльності за цими заходами кожні два роки. 

 

Розшифрування схеми: 

КРОК 1: Підписання Угоди мерів щодо клімату та енергії 

Визначення прагнень 

Початок та базовий огляд 

КРОК 2: Подання Плану дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) 

 Реалізація практичних дій 

Пропозиція для мешканців забезпечити високу якість життя у сталих, стійких в плані клімату та 

життєздатних містах  

КРОК 3: Подання моніторингового звіту 

Оцінка і зворотна інформація 

Огляд прогресу, перегляд пріоритетів 

 

Покрокове подання звітності 

Процедуру покрокового подання звітності і здійснення моніторингу для всіх підписантів Угоди наведено нижче: 

 

 

 

 

 

 

https://www.covenantofmayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=660
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Куток звітності (Reporting corner) у MyCovenant (Моя Угода) скеровує за 

основними компонентами звітності (червоне віконечко). Кожен 

компонент Кутка звітності містить декілька частин, присвячених поданню 

звітності та здійсненню моніторингу, у верхній основній частині (зелене 

віконечко). Вам необхідно заповнити дані у кожній з цих частин.  

 

 

 

Доступ до MyCovenant (Моя Угода) можна отримати, 

натиснувши на веб-сторінці Угоди мерів  кнопку , 

або за адресою mycovenant.eumayors.eu.  

Для заходу вам необхідно скористатися адресою 

електронної пошти і паролем, який ви отримали на етапі 

реєстрації. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Частини My Strategy(Моя стратегія), My Inventories(Мої 

кадастри), My Actions(Мої дії) – це основа загальних принципів 

подання звітності та моніторингу за Угодою. У табличці, 

наведеній нижче, подано огляд цих розділів у MyCovenant (Моя 

Угода). Там також зазначено відповідні розділи у цьому 

Керівництві, де детально пояснено, як заповнювати ці частини: 

 

 

Куток звітності (Reporting Частини, присвячені поданню звітності та здійсненню моніторингу  

Якщо ви забули/не знаєте свого імені користувача, 

зверніться до Служби підтримки за адресою 

info@eumayors.eu. 

Якщо ви забули/не знаєте свого паролю, то ви 

можете відновити його за допомогою опції відновити 

пароль у віконечку заходу. 

MyCovenant(Моя Угода) заповнюється лише англійською мовою.  

Усі поля, виділені зеленим кольором, є обов’язковими для 

заповнення. Якщо їх не буде заповнено, то наприкінці відповідної 

частини вам вискочить повідомлення про помилку. Усі поля, виділені 

білим кольором, є факультативними для заповнення.  

https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
https://www.covenantofmayors.eu/
http://www.mycovenant.eumayors.eu/
mailto:info@eumayors.eu
https://mycovenant.eumayors.eu/site/landing
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corner) 

 

• MY STRATEGY (МОЯ СТРАТЕГІЯ): Вкажіть ваші цілі та зобов’язання, опишіть 

адміністративну структуру, зазначте зацікавлених осіб, подайте інформацію про 

бюджет тощо > для отримання детальнішої інформації див. Розділ V  

 

• EMISSION INVENTORY (КАДАСТР ВИКИДІВ): Зазначте усі дані, пов’язані з 

пом’якшенням наслідків (енергоспоживання, виробництво електроенергії тощо) > 

для отримання детальнішої інформації див. Розділ VI 

• RISKS AND VULNERABILITIES (РИЗИКИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ): Подайте усі дані, пов’язані 

з адаптацією (кліматичні загрози, вразливі сектори, адаптаційний потенціал тощо) > 

для отримання детальнішої інформації див. Розділ C VII  

 

• MY ACTIONS OVERVIEW (ОГЛЯД МОЇХ ДІЙ): Вкажіть сумарні дані про ваші дії, 

спрямовані на пом’якшення наслідків, та дії, спрямовані на адаптацію > для 

отримання детальнішої інформації див. Розділ VIII 

• MY ACTIONS DETAILS (ДЕТАЛІ ЩОДО МОЇХ ДІЙ): Вкажіть деталі щодо кожної дії, 

спрямованої на пом’якшення наслідків, і/чи дії, спрямованої на адаптацію, і/чи 

подолання енергетичної бідності, включаючи ключові дії > для отримання 

детальнішої інформації див. Розділ VIII 

 

 

 

Для завантаження документів у MyCovenant(Моя 

Угода), (i) перейдіть до My Strategy(Моя стратегія) у 

Кутку звітності; (ii) натисніть вкладку My Action plan 

documents(Документи Мого плану дій); та (iii) 

прокрутіть вниз до ‘Documents upload’ („Завантажити 

документи”) (див. Іконку нижче). Усі документи слід 

завантажувати у форматі pdf, національною мовою, 

якщо немає перекладу англійською мовою. 

Обов’язково завантажте щонайменше один 

документ, який стосується плану дій (наприклад, 

плану дій щодо пом’якшення наслідків/план дій, 

спрямованих на адаптацію/об’єднаного плану дій щодо пом’якшення наслідків та адаптації). Цей(і) план(и) 

повинен(ні) бути відповідним чином затверджений(і) міською радою чи іншим відповідним органом, що приймає 

рішення. Завантаження додаткових документів є факультативним. 
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Лише після того, як ви заповните відповідні частини звітності у 

MyCovenant(Моя Угода) (Крок 2) і завантажите документ(и), який(і) 

стосує(ю)ться плану дій (Крок 3), ви зможете подати свій план дій 

Угоді мерів.  

 

 

 

Щоб подати план дій, перейдіть до My Overview(Мій огляд) і 

натисніть кнопку .  

У MyCovenant (Моя Угода) є автоматична інтегрована система 

перевірки, яка виявляє будь-які помилки (на предмет відповідності 

діапазонам значень чи значенням, визначеним наперед), 

підтверджує формат даних (текст, номер, дату, гіперлінк, одинарний 

чи множинний вибір) і виявляє відсутність будь-якої обов’язкової 

інформації. Ця система містить інтегровані алгоритми зменшення 

ступеня людських помилок, наприклад, при здійсненні підрахунків 

до кадастру викидів. Якщо система відстежує помилки, то показує 

сповіщення про помилку внизу кожної відповідної таблиці 

MyCovenant (Моя Угода). 

 

 

 

Зворотна інформація від ОДЦ  

Задля забезпечення узгодження поданих планів дій із принципами Угоди ОДЦ здійснює оцінку планів дій, поданих у 

MyCovenant (Моя Угода). Аналіз здійснюється на основі низки критеріїв відповідності (див. нижче). Якщо цих 

критеріїв не дотримано, план дій не буде прийнято.  У будь-якому разі ОДЦ здійснює оцінку плану і надсилає звіт зі 

зворотною інформацією, з рекомендаціями щодо покращення плану дій. Звіт зі зворотною інформацією подається 

кожному підписанту з допомогою сертифікованої системи електронної пошти протягом шести місяців з моменту 

подання плану дій. 

 

My Overview (Мій огляд) вказує на те, чи всі необхідні частини 

MyCovenant (Моя Угода) належним чином заповнено, з 

допомогою таких позначень:  

 
заповнено                не заповнено      не застосовується 

 

Зверніть увагу на те, що ви зможете подати свої дані лише після 

виправлення усіх помилок по всьому шаблону для подання 

звітності та здійснення моніторингу. 

 



 

9 

   

В
с
ту

п
 

 
 

Для отримання детальнішої інформації щодо методичних вимог чи питань, які стосуються звіту ОДЦ зі зворотною 

інформацією, звертайтеся до: 

• Групи ОДЦ з питань пом’якшення наслідків за адресою JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu    

• Групи ОДЦ з питань адаптації за адресою JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu 
 

 

Моніторинг успішності здійснюється на основі подання 

моніторингового звіту кожні два роки з моменту подання плану дій. 

Мета моніторингу полягає в оцінці прогресу на шляху до досягнення 

цілей, визначених у стратегії плану дій.  

Моніторинг складає невід’ємну частину кожного циклу планування, 

який дозволяє планувати коригуючі заходи. По суті, моніторинговий 

звіт у MyCovenant (Моя Угода) – це не окрема частина; натомість, 

моніторинговий звіт – це комплекс додаткових полів у різних розділах 

шаблону, які заповнюються в рамках Кроку 2. Ці поля присвячені моніторингу, і MyCovenant(Моя Угода) генерує їх 

автоматично. Їх можна побачити лише після подання плану дій, на етапі здійснення моніторингу. 

У таблиці нижче наведено додаткову/оновлену інформацію щодо моніторингу для кожної частини MyCovenant (Моя 

Угода). 

Куток звітності (Reporting 

corner) 

Частини, присвячені поданню звітності та здійсненню моніторингу 

 

• MY STRATEGY(МОЯ СТРАТЕГІЯ): Вкажіть прогрес по відношенню до досягненню цілі, 

потенціал працівників, виділених для реалізації плану, бюджет, який витрачено на 

даний момент, опишіть процедуру здійснення моніторингу 

 

• EMISSION INVENTORY(КАДАСТР ВИКИДІВ): Подаючи Моніторинговий кадастр 

викидів (МКВ), оновіть дані про енергоспоживання, виробництво та коефіцієнти 

викидів 

• RISKS AND VULNERABILITIES(РИЗИКИ ТА ВРАЗЛИВОСТІ): Оновіть, в міру необхідності, 

усі попередні подані дані; зверніть увагу на те, що для моніторингу немає жодних 

додаткових полів 

 

 

• MY ACTIONS OVERVIEW(ОГЛЯД МОЇХ ДІЙ): Оновіть дані про успішність реалізації  

• MY ACTIONS DETAILS(ДЕТАЛІ ЩОДО МОЇХ ДІЙ): Оновіть дані про успішність 

реалізації 
 

Критерії придатності – мінімальні вимоги 
 

▪ План дій повинен бути затвердженим міською радою або якимось аналогічним органом. 

▪ У плані дій слід чітко зазначити ціль щодо пом’якшення наслідків за Угодою (тобто зменшення викидів 

CO2 щонайменше на 40% до 2030 р.) та ціль щодо адаптації. 

▪ План дій повинен базуватися на результатах комплексного Базового кадастру викидів (БКВ) і Оцінки 

кліматичного ризику та вразливості (ОРВ) та включати їхні результати. 

▪ MyCovenant (Моя Угода) повинна бути правильно заповнена, а надані дані повинні бути узгодженими 

та повними. 

▪ БКВ повинен охоплювати ключові сектори діяльності (щонайменше три з чотирьох ключових секторів). 

o Якщо йдеться про пом’якшення наслідків, то план дій повинен охоплювати ключові сектори 

діяльності (Муніципальні будівлі, Третинні будівлі, Житлові будівлі і Транспорт) (принаймні 

два із трьох обраних ключових секторів), та включати принаймні 3 ключові дії. 

▪ ОРВ повинна визначати найбільш релевантні кліматичні загрози та вразливі сектори 

o Якщо йдеться про адаптацію, то план дій повинен охоплювати комплекс дій, включаючи 

щонайменше 3 ключові дії. 

mailto:JRC-COM-TECHNICAL-HELPDESK@ec.europa.eu
mailto:JRC-COM-ADAPT@ec.europa.eu
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Таблиця 1 Частотність подання звітностівключає зазначення вимоги щодо мінімальної частоти подання звітності на 

різних етапах процедури Угоди. 

 

 

 

З допомогою My Overview(Мій огляд) ви можете завжди 

повернутися до попередніх версій шаблону і побачити, 

які дані було подано раніше.  
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III. ПЕРІОДИЧНІСТЬ ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ 
У Таблиці 1 нижче зазначено відповідну частоту подання звітності для різних частин MyCovenant (Моя Угода). 

 Реєстрація План дій Моніторинг 

 Рік 0 Протягом 2 років Протягом 4 років Протягом 6 років 

Моя стратегія o ✓ ✓ ✓ 

Завантаження 

документів, що 

стосуються плану дій 

o ✓ o o 

Кадастр викидів o 
✓ 

(БКВ*) 
o 

✓ 

(МКВ*) 

Оцінка ризику та 

вразливості  
o ✓ ✓ ✓ 

Дії, спрямовані на 

пом’якшення наслідків  
o 

✓ 

(мін. 3 ключові дії) 
✓ ✓ 

Дії, спрямовані на 

адаптацію 
o o 

✓ 

(мін. 3 ключові дії) 
✓ 

Дії, спрямовані на 

подолання 

енергетичної бідності  

o o 
✓ 

(мін. 1 ключова дія) 
✓ 

Таблиця 1 Частотність подання звітності 

Позначення:  ✓ Обов’язкове | o  Факультативне  

БКВ = Базовий кадастр викидів; МКВ = Моніторинговий кадастр викидів 

 

План дій необхідно подати протягом двох років з дати приєднання, тобто дати, коли міська рада (чи еквівалентній 

їй орган, що приймає рішення) прийняла офіційне рішення приєднатися до Угоди мерів. У практичній площині це 

означає, що вам потрібно заповнити такі частини MyCovenant(Моя Угода): (i) My strategy(Моя стратегія), (ii) Emission 

inventory(Кадастр викидів), (iii) Risks & vulnerabilities(Ризик та вразливість), (iv) My Actions(Мої дії) і завантажити 

офіційно затверджений план дій у відповідності до частотності подання звітності, зазначеної у Таблиця 1.  
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IV. МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 
Нижче наведено перелік методичних матеріалів, розроблених Офісом Угоди мерів та ОДЦ з метою надання 

допомоги підписантам у розробці та реалізації їхніх стратегій і планів дій. 

 

Назва Опис 

Посібник „Як розробити План дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату” (ПДСЕРК)': 
Цей посібник, розроблений ОДЦ, представляє увазі 

підписантів комплекс методологічних принципів, 

процедур та передових практик розробки планів дій. 

Частина 1 стосується загального процесу та стратегії; 

Частина 2 надає інформацію про забезпечення 

оцінювання містами (БКВ та ОРВ); а в Частині 3 

описано технічні моменти, заходи і політики, які 

можна впроваджувати на місцевому рівні. 

Частина 1: Процедура ПДСЕРК, крок за кроком до 

низьковуглецевих та опірних до клімату міст до 

2030 

Частина 2: Базовий кадастр викидів (БКВ) та 

Оцінка ризику і вразливості (ОРВ) 

Частина 3: Політики, ключові дії, передова 

практика у сфері пом’якшення наслідків та 

адаптації до зміни клімату і фінансування 

ПДСЕРК(ів)   

Посилання для пошуку: 

У цих документах визначено практичні вказівки та 

подано приклади з таких питань, як моніторинг 

плану дій, спільний підхід до розробки плану дій та 

можливості фінансування впровадження планів дій. 

Спільний план дій зі сталого енергетичного 

розвитку та клімату  

Моніторинг реалізації ПДСЕРК 

Аналіз погрупованих ПДСЕРК 

Платформа для електронного навчання   

(в доступі на MyCovenant(Моя Угода)) 

У модулях наводяться практичні вказівки, 

рекомендації та приклади, пов’язані з підготовкою, 

впровадженням, моніторингом та фінансуванням 

планів дій, включаючи і пом’якшення наслідків, і 

адаптацію. 

Підписанти Угоди (або Координатори – від імені 

асоційованих підписантів) можуть подати прохання 

про продовження терміну, якщо у зв’язку з 

обставинами, які знаходяться поза межами 

контролю місцевого органу влади і які призводять 

до затримки подання плану дій чи результатів 

моніторингу до офіційного кінцевого терміну. Щоб 

це зробити, вони повинні подати прохання про 

продовження терміну (затримку) через 

MyCovenant (Моя Угода)(див. іконку) або 

звернутися до Служби підтримки за адресою 

info@eumayors.eu.  

 

http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-na-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nb-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC112986/jrc112986_kj-nc-29412-en-n.pdf
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=210
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=209
https://www.eumayors.eu/index.php?option=com_attachments&task=download&id=206
http://www.covenantofmayors.eu/sign-in_en.html
mailto:info@eumayors.eu
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Інструмент для забезпечення підтримки в адаптації міст 

(Urban-AST)  

 

Цей інструмент надає вказівки місцевим органам 

влади щодо всього циклу адаптації, включаючи 

оцінки ризику та вразливості. Сюди входять 

посилання на такі корисні ресурси, як звіти, 

інструменти, дослідження прикладів. Його 

розробили Офіс Угоди мерів та Європейське 

екологічне агентство.  

Вебінари  

(в доступі у Library(Бібліотека)  на веб-сторінці Угоди) 

 

На вебінарах, розроблених Офісом Угоди мерів, 

розглядається низка тем, пов’язаних із кліматом та 

енергією. На вебінарах розповідається про 

практичний досвід підписантів і аналізуються 

отримані уроки. Підбірку вебінарів, які 

зосереджуються на адаптації, можна знайти тут.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://www.eumayors.eu/support/library.html
https://drive.google.com/file/d/1PhYWKo1HG1zpf2YnPmkdLOcLUQgioI5X/view
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V. МОЯ СТРАТЕГІЯ  
У цій частині наведено огляд стратегії, спрямованої на 

пом’якшення наслідків та адаптацію.  

Щоб отримати доступ до вкладки My Strategy(Моя 

стратегія) на MyCovenant(Моя Угода), натисніть My 

strategy(Моя стратегія) у Кутку звітності і оберіть 

навігаційну вкладку My strategy(Моя стратегія). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Довгострокове бачення (наприклад, до 2050 року і далі) 

Опишіть довгострокове бачення (максимум на 700 символів, включаючи пробіли), яке визначатиме майбутнє вашого 

муніципалітету в аспекті клімату та сталої енергії. Бачення передбачає ключові віхи, пріоритетні сектори, бажані 

соціальні/екологічні/економічні наслідки та потенційну вигоду чи можливості, а також інші моменти. Довгострокове 

бачення повинно охоплювати пом’якшення наслідків, адаптацію та подолання енергетичної бідності і має 

розроблятися з активним залученням ширшої групи зацікавлених сторін, із забезпеченням репрезентації всього 

муніципалітету.  

 

Ціль(і) і зобов’язання  

Ціль(і), спрямована(і) на пом’якшення наслідків  

Перші поля стосуються загальної(их) цілі(ей), спрямованої(их) на пом’якшення наслідків, яка(і) виражає(ю)ться як 

відсоток зменшення викидів парникових газів/CO2. Ваша ціль повинна складати зменшення мінімум на 40% до 

2030 року. Ви повинні зазначити базовий рік, порівняно з ким визначено ціль(і). Якщо ваш план дій містить більше, 

ніж одну ціль, то наполегливо рекомендуємо використовувати один і той самий базовий рік для всіх цілей.  

 

 

Ціль можна встановлювати як абсолютне зменшення (відсоток від обсягів викидів CO2 у базовому році) або як 

зменшення на особу. В другому випадку викиди за базовий рік діляться на кількість мешканців у тому році, і на 

основі цього підраховується ціль щодо зменшення викидів у відсотках. Підхід щодо зменшення на особу переважно 

обирають, щоб полегшити процес відстеження успішності, коли очікується значна зміна в населенні. Оберіть той 

варіант, який найкраще відповідає вашій ситуації. Якщо ви обрали ціль за зменшенням на особу, зазначте прогнози 

щодо населення на відповідний(і) часовий(і) горизонт(и).  

 

Зобов’язання, взяте в рамках Угоди, пов’язане з 

цілями ЄС: зменшення викидів CO2 мінімум на 40% 

до 2030 року. Ваша ціль щодо зменшення CO2 не 

може бути нижчою. 
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У разі. якщо у вас є ціль, розрахована на тривалішу перспективу, тобто далі, ніж 2030 рік, ви можете зазначити і цю 

ціль щодо зменшення, включаючи базовий рік і часовий горизонт, якого стосується ця ціль. Якщо у своєму плані дій 

ви визначили лише ціль, розраховану на тривалішу перспективу, то від вимагається екстраполювати свою ціль на 

2030 рік і включити її як частину до вашого плану дій. 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці з цілями щодо пом’якшення наслідків. 

 

 

Ціль(і) щодо адаптації  

Друге поле стосується вашої(их) цілі(ей) щодо адаптації. Опишіть ціль(і) щодо адаптації в якісному плані/описовому 

форматі і/чи в кількісному плані. Неодмінно повинна бути одна ціль, а додаткові цілі щодо адаптації є 

факультативними. Для кожної цілі зазначте підрозділ (якщо потрібно), цільовий та базовий роки і успіхи, досягнуті 

станом на цей момент (наприклад, планується, в процесі, досягнуто, пристосовано тощо, і надайте пояснення, якщо 

потрібно).  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці з цілями щодо адаптації. 

 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Адміністративна структура 

Оберіть відповідний тип адміністративної структури з-поміж наступних варіантів:  

• Моногалузевий: (закріплено працівника(ів)) одного галузевого відділу * в міській адміністрації 

• Мультигалузевий: закріплено декілька різних відділів* в міській адміністрації 

• Мультирівневий: закріплено декілька відділів * на різних рівнях управління (наприклад, на рівні 

області/регіону) 

*Закріплено: офіційно призначено для розробки плану та контролю реалізації  

Вписуйте будь-які деталі до графи ‘Comments’(„Коментарі”).  

 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці „Адміністративна структура”. 
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Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”).
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Закріплені працівники 

Зазначте тип працівників, які закріплені за підготовкою вашого плану, і в аспекті пом’якшення наслідків, і в аспекті 

адаптації. Факультативні поля стосуються кількості штатних одиниць (FTE), які визначено як загальні відпрацьовані 

години, розділені на середню кількістю годин в рік, які відпрацьовано штатними одиницями. FTE на рівні 1,0 означає, 

що одна особа є еквівалентом однієї штатної одиниці, а FTE на рівні 0,5 означає, що працівник працює на умовах 

часткової зайнятості. 

Вписуйте будь-які деталі до графи ‘Comments’(„Коментарі”).  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці „Закріплені працівники”. 

 

 

Частина таблиці „Впровадження плану” стане доступною лише на етапі моніторингу. Ви можете зазначити 

працівників, передбачених на час реалізації вашого плану дій.  

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Залучення зацікавлених сторін 

Визначте тип зацікавлених сторін, залучених до розробки плану. На факультативній основі, далі можна вказати тип 

зацікавлених сторін (для працівників місцевого органу владу скористайтеся графою для вільного тексту), їхній рівень 

залучення, способу(ів) залучення та мету залучення.  

Вписуйте будь-які деталі до графи‘Comments’(„Коментарі”).  

Якщо говорити про спосіб залучення, то ймовірними є такі варіанти:  

• Опитування: метод, який використовується для збору даних у наперед визначеної групи респондентів з 

метою отримання інформації та даних з різних сфер зацікавлення. Опитування передбачає задавання 

запитань людям щодо якоїсь інформації у форматі опитувальника. 

• Семінар: Період обговорення чи практичної роботи над конкретною темою, коли група людей обмінюється 

знаннями чи досвідом. 

• Фокус-група: Метод, що складається з інтерв’ю, під час яких малій, однак демографічно неоднорідній групі 

людей, ставлять запитання щодо їхнього сприйняття, переконань та ставлення до якоїсь думки чи варіанту 

вирішення. Запитання ставлять в інтерактивному середовищі, в якому учасники можуть вільно спілкуватися 

з іншими членами групи. 

• Присяжні громадяни: Форма міні-судового засідання представників громадськості, при якій за випадковим 

принципом відбирається група громадян для розмірковування щодо якогось питання та надання 

рекомендацій стороні-організатору.  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці „Залучення зацікавлених сторін”. 
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Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 

Бюджет  

Цю частину присвячено огляду бюджету з метою реалізації дій, окреслених у вашому плані дій. Вона розбита на 

бюджет, передбачений для здійснення заходів, спрямованих на пом’якшення наслідків та адаптацію. Визначте 

загальний бюджет, передбачений на реалізацію плану (обов’язково), у євро, та відсоток від цього бюджету, 

виділений на заходи, спрямовані на пом’якшення та адаптацію. Частина таблиці ”Бюджет, виділений станом на 

цей момент” стане доступною лише на етапі моніторингу. Далі визначте часовий період, якого стосується 

зазначений бюджет. Далі оберіть тип можливих джерел фінансування та їхній відсоток від загального бюджету.  

Вписуйте будь-які деталі до графи ‘Comments’(„Коментарі”).  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці „Бюджет”. 

 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Процес здійснення моніторингу 

Опишіть у полі з вільним текстом, як ви плануєте здійснювати моніторинг впровадження вашого плану дій, 

наприклад, кількість запланованих переглядів, відповідні часові рамки тощо. Після заповнення натисніть кнопку 

‘Save’(„Зберегти”). 
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VI. КАДАСТР ВИКИДІВ 
Розробка Базового кадастру викидів (БКВ) – це відправний момент у розробці частини вашого плану дій, 

спрямованої на пом’якшення наслідків. У цьому розділі ви зможете заповнити БКВ і Моніторинговий кадастр 

викидів (МКВ) для відстеження прогресу.  

У MyCovenant (Моя Угода) оберіть My inventories(Мої кадастри) у Кутку звітності, далі оберіть навігаційну вкладку 

Emission inventory(Кадастр викидів).  

 

 

 

Ця частина ділиться на три основні підчастини: 

 

 Кінцеве споживання енергії – у якій ви повинні звітуватися про кінцеве споживання енергії за секторуми та 

енергоносіями; 

 Енергопостачання – у якій ви повинні повідомляти дані, пов’язані із закупівлею зеленої електроенергії 

містом та місцевим виробництвом енергії; 

 Викиди CO2 – у якій ви повинні повідомляти дані про коефіцієнти викидів. Викиди CO2 для сектору та 

енергоносія підраховуються автоматично.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Цей розділ шаблону звітності слід заповнити не 

пізніше двох років з моменту приєднання до Угоди 

мерів.  
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Огляд 

 

Вам необхідно заповнити такі поля:  

 

 Рік кадастру: Перший рік кадастру стосується базового року, тобто року, у порівнянні з яким вимірюються 

досягнення показників зменшення викидів у вашій цілі. В онлайн-шаблоні базовий рік заповнено наперед, 

оскільки він визначається в рамках вашої загальної цілі щодо зменшення викидів CO2 у розділі My 

Strategy(Моя стратегія). Якщо ви додаєте МКВ, то повинні зазначити рік, якого він стосується. 

 Населення у рік кадастру: Вкажіть кількість мешканців у рік кадастру. 

 Тип коефіцієнта викидів: Оберіть тип коефіцієнта викидів, який використовується, з-поміж таких варіантів: 

▪ IPCC (Міжурядова група експертів з питань змін клімату) – коефіцієнти викидів для згорання палива, 

що базуються на вмісті вуглецю у кожному паливі. 

▪ ОЖЦ (Оцінка життєвого циклу) – коефіцієнти викидів для загального життєвого циклу кожного 

енергоносія, тобто включаючи не лише викиди ПГ, пов’язані зі згоранням палива, а й викиди за всім 

ланцюжком енергопостачання (видобування, транспортування та обробка). 

▪ Національні/субнаціональні коефіцієнти викидів – коефіцієнти, які затвердив державний орган. Якщо 

ви обираєте цей варіант, вам необхідно вказати коефіцієнти викидів, які використовуються, і 

джерело/орган, що перевірив ці дані.  

 Одиниця звітності за викидами: Оберіть одиницю звітності за викидами з-поміж таких варіантів: (i) тонни 

CO2 – якщо ви вирішите звітуватися лише щодо викидів CO2; (ii) тонни CO2 еквіваленту – якщо ви вирішите 

також включати інші ПГ, зокрема, викиди CH4 та N2O, наприклад, із таких секторів, що не пов’язані з 

енергетикою, як водне господарство та водовідведення.  

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 

Коефіцієнти викидів CO2 

Зазначте коефіцієнти викидів, які ви використовували для підрахунків вашого рівня викидів CO2. Ви можете 

візуалізувати коефіцієнти викидів палива за замовчуванням у цій таблиці. Коефіцієнти викидів виводяться на основі 

підходу, що враховує коефіцієнти викиду, і попередньо обраної одиниці звітності. Якщо ви вибрали значення за 

замовчуванням, то можете просто обрати їх. Дані про коефіцієнти викидів за замовчуванням для місцевих кадастрів 

викидів періодично публікує ОДЦ.  
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На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці „Коефіцієнти викидів CO2”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЩО стосується коефіцієнта викидів в електроенергетиці, то ви повинні подати національний коефіцієнт викидів для 

електроенергії (NEEFE), і, якщо потрібно, ваш місцевий коефіцієнт викидів для електроенергії (EFE). Останній 

застосовується лише у разі, якщо на території вашого місцевого органу влади розташовані місцеві заводи-виробники 

енергії. У таблиці нижче наведено огляд і національних, і місцевих коефіцієнтів викидів в електроенергетиці. 

 

Додаток VII включає національні та європейські коефіцієнти викидів для електроенергії (NEEFE). 

 

Місцевий коефіцієнт викидів електроенергії можна підраховувати за формулою, описаною у Розділі 5 Посібника 

ОДЦ „Як розробляти План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату” – Частина 2.3 Схожим чином, коефіцієнт 

викидів для тепла/холоду (EFH) повинен відображати енергетичний мікс, який використовується для виробництва 

тепла/холоду. Він підраховується за формулою, описанною в Розділі 5 Посібника „Як розробляти План дій зі сталого 

енергетичного розвитку та клімату” – Частина 2.3 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 
3 Bertoldi P. (editor), Guidebook 'How to develop a Sustainable Energy and Climate Action Plan (SECAP) – Part 2 - Baseline Emission Inventory (BEI) and Risk and Vulnerability Assessment 

(RVA), EUR 29412 EN, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, JRC112986 (Bertoldi P. (редактор), Посібник „Як 
розробити План дій зі сталого енергетичного розвитку та клімату (ПДСЕРК) – Частина 2 – Базовий кадастр викидів (БКВ) та Оцінка ризику та вразливості (ОРВ), EUR 29412 EN, 
Видавничий офіс Європейського Союзу, Люксембурд, 2018, ISBN 978-92-79-96929-4, doi:10.2760/118857, ОДЦ112986) 

Коефіцієнт викидів Визначення Коли застосовується 

Національний 

(NEEFE) 

Коефіцієнт викидів для електроенергії, яка не 

виробляється на місцях. Він стосується 

енергетичного міксу, що використовується для 

виробництва електроенергії в національній чи 

регіональній мережі. 

Якщо на місцях не виробляється 

електроенергія і немає муніципальних 

закупівель зеленої електроенергії. 

Місцевий (EFE) 

Коефіцієнт викидів, підлаштований під 

електроенергію, яка виробляється на місцях, 

та/чи закупівлю зеленої електроенергії. 

Якщо на території вашого місцевого органу 

влади розміщені місцеві заводи з 

виробництва електроенергії і/чи 

здійснюються муніципальні закупівлі 

сертифікованої зеленої електроенергії. 

Ми наполегливо радимо замінити коефіцієнти викидів за 

замовчуванням коефіцієнтами викидів для окремої країни 

або вашими власними коефіцієнтами викидів на основі 

детальної характеристики видів палива, яке 

використовується в межах вашої території. 
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Використання позначень 
 

Для пристосування обмежень в наявності даних (наприклад, відсутність даних про викиди, відсутність 

категорії джерел викидів) можна використовувати такі позначення у вкладці Викиди кадастрів:  

 

▪ “NO” („НІ”) (немає): Діяльність чи процес у місті не ведеться чи не існує. Таке позначення можна 

також використовувати для незначних джерел (якщо обсяги викидів менші, ніж у будь-якому 

іншому підсекторі, про який подано дані). 

▪ “IE” („ВД”) (включено деінде): викиди ПГ для такої діяльності оцінюються і представляються в іншій 

категорії одного кадастру або ж охоплюються відповідною системою звітності (наприклад, ETS). Такі 

позначення можуть використовуватися, якщо дані складно розбити на кілька підсекторів. Такі 

позначення можна також використовувати, коли для виробництва енергії використовуються 

відходи. За таких обставин ВД може використовуватися у відповідному підсекторі, присвяченому 

відходам. 

▪ “C” „К” (конфіденційно): викиди ПГ, які могли би призвести до розголошення конфіденційної 

інформації, і, як такі, не оприлюднюються публічно. Для прикладу, деякі військові операції чи 

виробничі потужності можуть не дозволяти публічного розголошення даних, якщо це впливає на 

безпеку. 

▪ “NE” („НО”) (не оцінено): викиди ПГ мають місце, але їх не оцінювали і про них не повідомляли. НО 

можна використовувати для джерел викидів, щодо яких є обов’язкові вимоги (наприклад, ключові 

сектори).  

 

Примітка: За замовчуванням, позначення ‘NE’ („НО”) застосовується до всієї вкладки Кадастру викидів. 

Ви також зможете обрати інші позначення з випадного списку у кожній графі. Якщо ви маєте доступ до 

даних, то рекомендуємо ввести числове значення – просто натисніть на відповідній клітинці і оберіть 

„Внести значення”. 
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Кінцеве енергоспоживання 

 

 

Рядки таблиці стосуються кількох секторів (і підсекторів), а стовпчики стосуються енергоносіїв (наприклад, 

електроенергії, тепла/холоду, природного газу тощо), які використовуються у відповідних секторух на території 

вашого місцевого органу влади. Кінцеве енергоспоживання обліковується у МВтгод для кожного енергоносія і 

кожного сектору за конкретний рік.  

 

Сектори погруповано за трьома макросекторуми: (i) Будівлі, обладнання/об’єкти та галузі, (ii) Транспорт, (iii) Інше. В 

рамках кожного макросектору детально визначено підсектори. Платформа дозволяє підписантам звітуватися на 

різних галузевих рівнях задля забезпечення деякого ступеня гнучкості.  

 

 

 

У Додатку I наведено огляд секторів, які можна включати до Кадастру викидів в рамках макросектору „Будівлі, 

обладнання/об’єкти та галузі”, і дані, які необхідно повідомляти в рамках кожного сектору.  

 

Ключові сектори Угоди 
 

Визначено чотири ключові сектори. Вони вважаються основними секторуми, в яких місцева влада 

може впливати на енергоспоживання і, відповідно, зменшувати викиди CO2.  

Ключові сектори Угоди позначені іконкою „ключ”: у MyCovenant(Моя Угода) і включають такі 

сектори: 

▪ Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти 

▪ Третинні (немуніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти 

▪ Житлові будівлі 

▪ Транспорт 

У Кадастрі викидів повідомляються, як мінімум, дані для трьох з чотирьох ключових секторів 

Угоди. Факультативно можна повідомляти дані про додаткові сектори.  

 

Про дії, спрямовані на пом’якшення наслідків, звітуються у вкладці  ‘Actions’(„Дії”), і вони повинні 

стосуватися принаймні двох із обраних ключових секторів.  
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На зображенні нижче наведено приклад заповненої частини ‘Buildings, equipment/facilities and industries’(„Будівлі, 

обладнання/об’єкти та галузі”) у таблиці „Кінцеве енергоспоживання”. 

 

 

Макросектор ‘Transport’ („Транспорт”) ділять на три підсектори. Кожен підсектор ділиться залежно від виду 

транспорту. Якщо у вас немає даних про транспорт у розбивці за видами транспорту, то ви можете подати сумарні 

дані в графі ‘Other’(«Інше»).  

 

 

 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої частини ‘Transport’(„Транспорт”) у таблиці „Кінцеве 

енергоспоживання”. 

Підписантам потрібно звітуватися про викиди, пов’язані з поїздками за межі кордонів 

муніципалітету. Що стосується ‘Local and domestic waterways’ („Місцеві та внутрішні водні 

шляхи”), враховуйте лише викиди з тих поїздок, які повністю обмежуються межами вашого 

муніципалітету (тобто починаються і завершуються в межах муніципалітету, наприклад, 

оглядові круїзи). Що стосується ‘Local aviation’ („Місцева авіація”), враховуйте лише викиди, 

пов’язані з поїздками, які повністю обмежуються кордонами муніципалітету (тобто 

почиаються і завершуються в межах міста, наприклад, оглядові польоти вертольотів чи 

польоти у надзвичайних ситуаціях та інше використання місцевої авіації).  

Сумарні дані на рівні сектору можна повідомляти в 

рамках ‘Other’(„Інше”). Сумарні дані на  рівні 

макросектору можна повідомляти в рамках ‘Buildings, 

equipment/facilities and industries not allocated’(«Не 

виділені будівлі, обладнання/об’єкти та галузі»).  
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На зображенні нижче наведено приклад заповненої частини ‘Other’(„Інше”) у таблиці „Кінцеве енергоспоживання”. 

 

 

Сумарні дані на рівні сектору можна повідомляти 

в рамках ‘Other’(„Інше”). Сумарні дані на  рівні 

макросектору можна повідомляти в рамках 

‘Transport not allocated‘(«Не виділений 

транспорт”), 

Коли як „ключовий сектор” обрано 

‘Transport’(„Транспорт”), то слід повідомляти дані 

принаймні для одного із підсекторів. 
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В рамках макросектору ‘Other’ („Інше”) ви можете повідомляти дані, пов’язані з ‘Agriculture, forestry and 

fisheries’(„Сільське, лісове і рибне господарство”). Подавайте дані з будь-якого(их) іншого(их) сектору(ів), які не 

зазначені у Кадастрі викидів, в графі ‘Other not allocated’(„Інше не виділене”).  

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 

 

 

Сертифікована зелена електроенергія  

Сертифікована зелена електроенергія  – це електроенергія, виготовлена з відновлювальних джерел енергії, 

підкріплена гарантіями походженнями (у відповідності до Статті 15 Директиви 2009/28/EC (RED I) і Директиви (EС) 

2018/2001 про сприяння використанню енергії з відновлювальних джерел (RED II)). Слід включати усю зелену 

електроенергію, яку закуповує місцева влада, а також інші органи в межах муніципалітету.  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої частини таблиці ‘Certified green electricity’(„Сертифікована 

зелена електроенергія”). 

 

 

Якщо ви використовуєте коефіцієнти викидів Міжнародної групи експертів з питань змін клімату, тоді за 

замовчуванням коефіцієнт сертифікованої зеленої електроенергії дорівнює нулю. Якщо ви використовуєте 

коефіцієнти викидів ОЖЦ, то вам слід зазначати коефіцієнт викидів CO2 для закупленої електроенергії. 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Місцеве/розподілене виробництво електроенергії (виключно для відновлювальної енергії) 

У разі, якщо електроенергія виробляється виключно з відновлювальних джерел енергії, вам потрібно вказати 

відповідні обсяги електроенергії, виробленої на місці (у МВтгод). Ви можете повідомити ці обсяги за типами 

виробничих установок або ж повідомити лише загальну суму, якщо у вас немає детальної інформації. 

 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Local/distributed electricity production (renewable energy 

only)’ ((„Місцеве/розподілене виробництво електроенергії (виключно для відновлювальної енергії’”). 

 

 

Якщо ви використовуєте коефіцієнти викидів Міжнародної групи експертів з питань змін клімату, тоді за 

замовчуванням коефіцієнт викидів від виробництва відновлювальної електроенергії дорівнює нулю. Якщо ви 
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використовуєте коефіцієнти викидів ОЖЦ, то вам слід зазначати коефіцієнт викидів CO2 для електроенергії, 

виробленої з відновлювальних джерел. 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 

Місцеве/розподілене виробництво електроенергії 

У разі, якщо йдеться про теплоелектроцентралі (ТЕЦ), які одночасно виробляють тепло і електроенергію, чи про 

будь-які інші установки, які не зазначені, повідомляйте про обсяги електроенергії (в МВтгод), виробленої і з 

відновлювальних, і з невідновлювальних джерел. Оскільки деякі установки ТЕЦ розраховані на два варіанти палива 

(або використання запасного палива), то видається доцільним розрізняти виробництво електроенергії, яка 

надходить з відновлювальних джерел, і електроенергії, яка надходить з невідновлювальних джерел. Ви повинні 

повідомити обсяги джерел енергії, які використовуються для виробництва електроенергії (у МВтгод), а також обсяги 

викидів CO2 (в тоннах), пов’язані з виробництвом електроенергії (і з відновлювальних джерел, і з невідновлювальних 

джерел). 

 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Local/distributed electricity production’ 

(„Місцеве/розподілене виробництво електроенергії”). 

 

 

 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Місцеве виробництво тепла/холоду 

Якщо тепло/холод постачається як товар кінцевим користувачам на території місцевого органу влади, повідомте про 

обсяги виробленого тепла/холоду (у МВтгод), і з відновлювальних джерел, і з невідновлювальних джерел. Ви також 

повинні повідомляти обсяги енергетичних ресурсів, які використовуються для виробництва тепла/холоду, а також 

обсяги викидів CO2 (у тоннах), пов’язані з виробництвом тепла/холоду (і з відновлювальних джерел, і з 

невідновлювальних джерел). На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Local heat/cold production’ 

(‘Місцеве виробництво тепла/холоду’). 

 

 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

У разі, якщо йдеться про установки ТЕЦ, ви повідомляєте лише про вироблену 

електроенергію, тоді як дані про вироблене тепло/холод повідомляються у 

наступній таблиці.  
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Сектори, не пов’язані з енергетикою 

До кадастру викидів ви можете включати викиди з секторів, які не пов’язані з енергетикою. Повідомляючи дані з 

таких секторів, необхідно повідомляти дані про діяльність (наприклад, обсяги відходів в місці поводження з 

відходами чи їхньої переробки) та еквівалент викидів CO2 (в тоннах). Інші безпосередні викиди, які не пов’язані зі 

згоранням палива, включають неорганізовані викиди внаслідок поводження з відходами та їхньої переробки 

(включаючи стічні води), сформовані в межах муніципалітету, а також неорганізовані викиди внаслідок роботи 

систем розподілу природного газу (наприклад, протікання обладнання чи труб).  

‘На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Non-energy related sectors’ („Сектори, не пов’язані з 

енергетикою”). 

 

 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Кадастр викидів (підрахунки) 

Заповнивши усі дані, зазначені вище, натисніть кнопку ‘Generate emission table’ («Сформувати таблицю викидів»). 

Таблиця з результатами кадастру викидів підраховується автоматично як результат кінцевого енергоспоживання 

та відповідних коефіцієнтів викидів.  

Викиди внаслідок вироблення енергії з відходів, якщо матеріал відходів/стічних вод 

використовується безпосередньо як паливо або перетворюється в паливо, не слід 

включати до цієї таблиці. 
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VII. ОЦІНКА РИЗИКІВ ТА ВРАЗЛИВОСТЕЙ 
Розробка Оцінки ризиків та вразливостей (ОРВ) – це відправний момент у розробці частини вашого плану дій, яка 

стосується адаптації до зміни клімату. У цій частині ви можете виконати ОРВ і, як наслідок, оновити його таким 

чином, щоб відобразити прогрес.  

Щоб оцінити цю частину MyCovenant (Моя Угода), оберіть My inventories (Мої кадастри) у Кутку звітності і 

навігаційну вкладку Ризики та вразливості.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРВ у MyCovenant (Моя Угода) складається з чотирьох кроків:  

 

 

 

Для виконання цих чотирьох кроків у MyCovenant(Моя Угода) застосовується дворівневий підхід. Спершу ви 

обираєте з простого переліку (загроз, секторів тощо) і, після цього вам висвітлює автоматично сформовану 

таблицю, яка дозволяє подальше визначення. Такий підхід детально пояснюється на зображенні, розміщеному 

нижче: 

 

Цей розділ шаблону звітності слід 

заповнити протягом двох років з 

моменту приєднання до Угоди мерів.  



 

31 

   

О
Р

В
 

 

 

Дворівневий підхід спрощує подання звітної інформації, оскільки таблиці з результатами формуються автоматично 

на основі вибору підписанта і не містять жодної надлишкової інформації.  

Визначення кліматичних загроз та секторів можна знайти в онлайн-шаблоні, якщо переглянути відповідні терміни, а 

також Додатки IV і V. 

 

Кліматичні загрози4 

 

Спершу, в рамках ‘Step 1: Select relevant climate 

hazards’ („Крок 1: Оберіть відповідні кліматичні 

загрози”) оберіть зі списку кліматичні загрози, 

актуальні для вашого місцевого органу влади. 

Можна обрати основні загрози та відповідні 

підзагрози (позначені дефісом). Для прикладу, 

„Шторми” – це основна загроза, а „Сильний вітер”, 

„Штормовий приплив” тощо – це підзагрози.  

 

 

 

 

Обравши кліматичні загрози, натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”)). Ця дія розіб’є перелік кліматичних загроз і покаже 

автоматично сформовану таблицю ‘Climate hazards’ („Кліматичні загрози”). Ця таблиця формується автоматично і 

містить усі кліматичні загрози, обрані вище. У разі, якщо ви вирішите змінити свій вибір, просто поверніться до 

переліку в рамках ‘Step 1: Select relevant climate hazards’ („Крок 1. Оберіть відповідні кліматичні загрози”). 

 
4 Загроза зазвичай стосується фізичних подій та тенденцій, пов’язаних з кліматом, чи їхнього фізичного впливу (МГЕПЗК). 

Рекомендується вибрати найбільш актуальні кліматичні 

загрози для вашого місцевого органу влади. Вибір 

підзагроз є факультативним і можливий лише у разі, якщо 

вибрано відповідну основну загрозу. 
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У таблиці ‘Climate hazards’ („Кліматичні загрози”) ви повинні зазначити, скориставшись випадним віконечком:  

 

 Ймовірність виникнення загрози, у теперішньому, вибравши одне із таких значень:  

▪ Сильно = надзвичайно ймовірно, що загроза виникне (наприклад, шанси виникнення вищі, ніж 1 до 20) 

▪ Помірно = ймовірно, що загроза виникне (наприклад, шанси виникнення між 1 до 20 і 1 до 200) 

▪ Низько = малоймовірно, що загроза виникне (наприклад, шанси виникнення між 1 до 200 і 1 до 2000) 

▪ Не відомо  = місто не стикалося з відповідними кліматичними загрозами в минулому або не має 

можливості точно повідомити цю інформацію на основі доказових даних 

 

 Вплив загрози, у теперішньому, обравши одне із таких значень: 

▪ Високий = загроза представляє високий (чи найвищий) рівень потенційного занепокоєння для вашої 

юрисдикції; коли це станеться, загроза призведе до (надзвичайно) серйозного впливу на юрисдикцію та 

(катастрофічне) втручання в повсякденне життя 

▪ Помірний = загроза представляє помірний рівень потенційного занепокоєння для вашої юрисдикції; коли 

це станеться, загроза призведе  до впливу на вашу юрисдикцію, однак ці наслідки мають лише помірне 

значення для повсякденного життя 

▪ Низький = загроза представляє низький (найнижчий) рівень потенційного занепокоєння для вашої 

юрисдикції; коли це станеться, загроза призведе до впливу на вашу юрисдикцію, однак наслідки 

вважаються менш значними (чи незначними) для повсякденного життя 

▪ Не відомо  = місто не стикалося з відповідними кліматичними загрозами і не спостерігало їх в минулому 

або не має можливості точно повідомити цю інформацію на основі доказових даних 

 

 Очікувані зміни в інтенсивності загрози і Очікувані зміни в частотності прояву загроз, обравши одне з 

таких значень для кожного: Increase (Підвищення), Decrease (Зниження), No change (Жодних змін), Not 

known (Не відомо) 

 

 Часові рамки, які стосуються очікуваних змін, обравши одне з таких значень: 

▪ Короткострокові = 20-30 років відтепер 

▪ Середньострокові = після 2050 

▪ Довгострокові = близько 2100 

▪ Не відомі = не можливо визначити 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Climate hazards’ («Кліматичні загрози»). 
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Вразливі сектори5  

 

Спершу в рамках ‘Step 2: Select relevant vulnerable 

sectors’ („Крок 2: Оберіть актуальні вразливі сектори”), 

оберіть зі списку ті вразливі сектори, які є найбільш 

актуальними для кожної кліматичної загрози. Зверніть 

увагу на те, що кліматичні загрози, обрані в рамках Кроку 

1, заповнюються автоматично.  

 

 

 

Обравши вразливі сектори, натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). Тоді перелік зникне, і з'явиться автоматично 

сформована таблиця ‘Vulnerable sectors’ („Вразливі сектори”). Ця таблиця заповнюється автоматично і містить усі 

вразливі сектори та відповідні кліматичні загрози, обрані вище. Якщо ви вирішите змінити свій вибір, просто 

поверніться до переліку в рамках ‘Step 2: Select relevant vulnerable sectors’ („Крок 2: Оберіть актуальні вразливі 

сектори”). 

 

У таблиці ‘Vulnerable sectors’ („Вразливі сектори”) слід вказати поточний рівень вразливості кожного вразливого 

сектору, обравши одне з таких значень: 

▪ Високий = сектор, ймовірно, зазнає впливу кліматичної загрози 

▪ Помірний = на сектор, як очікується, іноді впливатиме кліматична загроза    

▪ Низький = на сектор навряд чи вплине кліматична загроза  

▪ Не відомо = не можливо визначити 

 

Факультативно ви можете вказати показник вразливості, а також одиницю її вимірювання та числове значення, для 

кожного сектору. Шаблон включає перелік прикладів показників, які також можна знайти у Додатку VI, які можуть 

слугувати прикладами та джерелами натхнення. Або ж ви можете ввести власний показник.   

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 
5 Вразливість (схильність чи тенденція до того, щоб зазнати негативного впливу) включає низку понять та елементів, включаючи чутливість і 
піддатливість шкоді та відсутність потенціалу впоратися та адаптуватися (МГЕПЗК). Відтак, місцеві органи влади можуть оцінювати різний(і) 
компонент(и) вразливості різного ступеня (наприклад, чутливість, піддатливість впливу, адаптаційний потенціал). 

Слід обрати щонайменше один сектор для кожної кліматичної загрози. Якщо ні, то внизу таблиці 

з’явиться повідомлення про помилку. Хоча можна обирати кілька секторів, однак 

рекомендується обирати лише найбільш актуальний(і) вразливий(і) сектор(и). 
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На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Vulnerable sectors’ („Вразливі сектори”). 

 

 

 

Адаптаційний потенціал6 (факультативно) 

 

Спершу в рамках ‘Step 3: Select adaptive capacity 

factors’ („Крок 3: Оберіть чинники адаптаційного 

потенціалу”) оберіть зі списку найбільш 

релевантний(і) чинник(и) адаптаційного 

потенціалу для кожного вразливого сектору. 

Зверніть увагу на те, що вразливі сектори та 

кліматичні загрози, обрані раніше в рамках Кроку 

1 та Кроку 2, заповнюються автоматично. 

 

Оскільки ця частина є факультативною, то ви можете вирішувати, який(і) чинник(и) адаптаційного потенціалу 

обирати, якщо потрібно.  

Для кожного сектору можна вибрати такі чинники адаптаційного потенціалу:  

 Доступ до послуг: Наявність та доступ до базових послуг (наприклад, охорони здоров’я, освіти тощо) 

 Соціально-економічні: Взаємодія між економікою та суспільством, на яку впливає наявність активів 

(наприклад, економічного здоров’я, працевлаштування, бідності, імміграції); рівень соціальної обізнаності 

та згуртованості 

 Урядові та інституційні: Наявність інституційного середовища, регулювання та політики (наприклад, закони, 

що встановлюють обмеження, превентивні заходи, політика розвитку міст); місцеве керівництво і його 

компетентність; потенціал працівників та наявність організаційної структури (наприклад, знання та навички 

працівників, рівень взаємодії між міськими відділами/органами); наявність бюджету на кліматичні заходи  

 Фізичні та екологічні: Наявність ресурсів (наприклад, води, землі, екологічних послуг) та практичні підходи 

до управління ресурсами; наявність фізичної інфраструктури та умов для її використання і підтримки 

(наприклад, зелено-голуба інфраструктура, заклади охорони здоров'я та освітні заклади, служби 

реагування у надзвичайних ситуаціях) 

 Знання та інновації: Наявність даних та знань (наприклад, методологій, інструкцій, загальних принципів 

оцінки та моніторингу); наявність та доступ до технологій і технічних додатків (наприклад, метеорологічних 

 
6 Адаптаційний потенціал – це здатність систем, установ, людей та інших організмів пристосовуватися до потенційної шкоди, використовувати 
можливості чи реагувати на наслідки (МГЕПЗК). 

Підписантам, які подали дані за секторуми до січня 2020 року, доведеться знову 

подати ці дані за відповідною переглянутою структурою. Ви можете подивитися свої 

дані за секторуми, подані до січня 2020 року, у  розділі ‘Additional information 

reported by January 2020’ > ‘Expected impacts in your local authority or region’   

(„Додаткова інформація, подана до січна 2020 р.” > „Очікуваний вплив на ваш 

місцевий орган влади чи регіон” ) наприкінці ОРВ.  
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систем, систем раннього сповіщення, систем контролю за повенями), а також навичок та потенціалу, 

необхідних для їхнього використання; інноваційний потенціал   

 

 

Обравши чинники адаптаційного потенціалу, натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). Перелік зникне, і з’явиться 

автоматично сформована таблиця ‘Adaptive capacity’ („Адаптаційний потенціал”). Ця таблиця заповнюється 

автоматично і включає усі вразливі сектори, їхні відповідні кліматичні загрози та чинники адаптаційного потенціалу, 

обрані вище. Якщо ви вирішите змінити свій вибір, просто поверніться до переліку в рамках ‘Step 3: Select adaptive 

capacity factors’ („Крок 3: Оберіть чинники адаптаційного потенціалу”). 

 

У таблиці ‘Adaptive capacity’ („Адаптаційний потенціал”) ви повинні вказати поточний рівень адаптаційного 

потенціалу кожного чинника адаптаційного потенціалу, обравши одне з таких значень:  

▪ Високий = висока здатність пристосовуватися/адаптовуватися до впливу зміни клімату  

▪ Помірний = помірна здатність пристосовуватися/адаптовуватися до впливу зміни клімату 

▪ Низький = низька здатність пристосовуватися/адаптовуватися до впливу зміни клімату 

▪ Не відомо = не можливо визначити 

 

Факультативно ви можете вказати показник адаптаційного потенціалу, а також одиницю його вимірювання та 

числове значення, для кожного сектору. Шаблон включає перелік прикладів показників, які також можна знайти у 

Додатку VI і які можуть слугувати прикладами та джерелами натхнення. Або ж можете ввести власний показник. 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’ („Зберегти”).  

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Adaptive capacity’ („Адаптаційний потенціал”). 

 

 

Вразливі групи населення (факультативно)  

 

Спершу в рамках ‘Step 4: Select vulnerable population 

groups’ („Крок 4: Оберіть вразливі групи 

населення”), оберіть зі списку найбільш 

релевантну(і) вразливу(і) групу(и) для кожної 

кліматичної загрози. Зверніть увагу на те, що основні 

кліматичні загрози, обрані раніше в рамках Кроку 1, 

заповнюються автоматично. 

 

Зверніть увагу на те, що кожен чинник адаптаційного потенціалу є додатнім, тобто 

визначає поточну спроможність адаптуватися до впливу зміни клімату на рівні 

сектору, а не дефіцит адаптаційного потенціалу  
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Оскільки ця частина є факультативною, то ви можете вирішити, яку(і) вразливу(і) групу(и) населення обирати. Якщо 

ви вважаєте усі перелічені групи населення вразливими до/такими, що знаходяться під впливом конкретної загрози, 

можете обрати варіант ‘All’ (‘Усі’).  

 

Якщо ви обрали вразливу(і) групу(и) населення, натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). Перелік зникне, і з'явиться 

автоматично сформована таблиця ‘Vulnerable population groups’  („Вразливі групи населення”). Ця таблиця 

включає усі основні кліматичні загрози і відповідну(і) групу(и) населення, обрані вище. Більше дій не вимагається. 

Якщо ви хочете змінити свій вибір, просто поверніться до переліку в рамках ‘Step 4: Select vulnerable population 

group(s)’ („Крок 4: Оберіть вразливу(і) групу(и) населення”). 

 

На зображенні нижче наведено приклад заповненої таблиці ‘Vulnerable population groups’ („Вразливі групи 

населення”). 

 

 

 

Коментарі 

Ви можете включити будь-які коментарі та зауваження стосовно даних, поданих вище, у форматі вільного тексту 

(максимум 700 символів з пробілами).  
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Додаткова інформація, подана до січні 2020 року (не потребує подальшого оновлення) 

У січні 2020 року було запущено переглянуту версію MyCovenant (Моя Угода). Внаслідок перегляду деякі дані, подані 

раніше, здебільшого у форматі вільного тексту, більше не вимагаються (наприклад, оцінка варіантів адаптації, 

стратегія на випадок надзвичайних подій). Щоб не втратити інформацію, подану раніше, її закріплено в розділі 

‘Additional information reported by January 2020’ („Додаткова інформація, подана до січня 2020 року”).  

 

 

 

Адаптаційне табло (факультативно) 

Факультативно, перш, ніж розпочати заповнення ОРВ, 

можна вказати статус вашого місцевого органу влади в 

рамках адаптаційного процесу. Це можна зробити за 

допомогою Adaptation scoreboard (Адаптаційного табло), 

в якому міститься контрольний перелік для самооцінки. 

Воно відповідає крокам адаптаційного циклу, описаних в 

Urban Adaptation Support Tool (Інструменті для 

забезпечення підтримки в адаптації міст).   

 

 

 

 

 

 

 

 

Для кожного кроку адаптаційного циклу вкажіть ваш статус за вашою самооцінкою, скориставшись такими 

відсотковими діапазонами: 

▪ 0-20% (D): Не розпочато чи розпочинається 

▪ 25-50% (C): Рухається вперед 

▪ 50-75% (B): Швидко рухається вперед 

▪ 75-100% (A): Лідерські позиції 

Існує поле ‘Comments’ („Коментарі”) для того, щоб розміщувати там будь-які примітки та коментарі. 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

 

Ця інформація – виключно для перегляду, і немає потреби надалі її 

оновлювати. Для підписантів, які подають звіт уперше після січня 2020 

року, цей розділ буде порожнім, і немає потреби його заповнювати.  

https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
https://climate-adapt.eea.europa.eu/knowledge/tools/urban-ast/step-0-0
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 VIII. ДІЇ   

У цьому розділі шаблону наведено (i) огляд усіх ваших дій, включених до вашого офіційного плану дій, а також (ii) 

деталі щодо звітних дій, включаючи ваші ключові дії.  

 

Огляд моїх дій  

Щоб оцінити огляд дій у MyCovenant(Моя Угода), оберіть My actions(Мої дії) у Кутку звітності, а далі оберіть My 

actions overview(Огляд моїх дій).  

Вам потрібно вказати загальну кількість дій із 

частини, присвяченої пом’якшенню наслідків та 

адаптації, включених до вашого офіційного плану 

дій – тобто плану, прийнятого вашим відповідним 

органом, відповідальним за прийняття рішень. 

Перелічені частини, спрямовані на пом’якшення 

наслідків та адаптацію, є ідентичними до частин 

кадастру викидів та частин ОРВ у MyCovenant(Моя 

Угода).  

 

Далі, і для дій, які спрямовані на пом’якшення 

наслідків, і дій, які спрямовані на адаптацію, вам 

потрібно вказати стан реалізації (завершено, 

триває, відкладено, не розпочато), у відсотках 

(приблизні значення). Що стосується дія, пов’язаних 

з пом’якшенням наслідків, вам необхідно також 

вказати загальні оцінки енергозбереження, 

виробництва відновлюваної енергії та зменшення викидів CO2.  

 

 

 

Деталі щодо моїх дій 

Щоб подати дані про дії у MyCovenant(Моя Угода) і переглянути/редагувати деталі вже поданих дій, оберіть My 

actions(Мої дії) у Кутку звітності, а далі оберіть My actions details(Деталі щодо моїх дій).  

 

 

 

Щоб додати нову дію, потрібно натиснути кнопку “Add new”(„Додати нову”) внизу сторінки (див. наступне 

зображення). 

Немає обмежень щодо кількості дій, про які ви можете повідомляти в 

MyCovenant(Моя Угода). Однак дуже радимо, щоб звітні дії 

стосувалися основних джерел викидів та кліматичних загроз або 

вразливих секторів, визначених у кадастрі викидів та ОРВ. 

Зверніть увагу на те, що цифри та відсотки, які вас просять повідомити у цій частині, є 

лише приблизними. Їхня мета – надати загальний огляд дій, включених до плану дій, 

з урахуванням того, що у MyCovenant(Моя Угода) подається детальна інформація 

лише про декілька із запланованих дій. 
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На зображенні, наведеному вище, показано огляд дій, про які вже було повідомлено у MyCovenant(Моя Угода). 

Окрім того, що ви можете бачити перелік базової інформації, наприклад, щодо того, чи дія є ключовою, щодо її 

походження, часових рамок та стану реалізації, ви можете зробити наступне:  

 

 Фільтрувати дії за типом (пом’якшення, адаптація, енергетична бідність). 

 Переглянути/редагувати звітні дії, натиснувши символ „око” , розміщений після назви кожної дії – вам 

відкриються усі дані щодо окремої дії, повідомлені раніше; завершивши редагування, не забудьте 

натиснути кнопку або . 

 Видалити дії, натиснувши кнопку „X”  наприкінці кожної дії – вам необхідно підтвердити видалення; 

зверніть увагу на те, що після видалення дії ви не зможете її відновити. 

 

 

 

Нижче наведено опис усіх даних, які необхідно подати для кожної окремої дії.  

Ключові дії 
 
‘Key actions’(„Ключові дії”) – це дії, які або тривають, або завершені. У MyCovenant (Моя Угода) вони 

позначені символом „зірочки”  

 

Мінімальні вимоги щодо дій, повідомлених у MyCovenant(Моя Угода), такі:  

 протягом 2 років потрібно повідомити щонайменше про 3 ключові дії, спрямовані на 

пом’якшення наслідків. 

 протягом 4 років потрібно повідомити щонайменше про 3 ключові дії, спрямовані на 

адаптацію. 

 протягом 4 років потрібно повідомити щонайменше про 1 ключову дію, спрямовану на 

енергетичну бідність. 

 

Ключові дії опубліковані на веб-сторінці Угоди мерів.  

https://www.covenantofmayors.eu/plans-and-actions/good-practices.html
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Загальна інформація 

 Тип дії: Зазначте, чи дія спрямована лише на пом’якшення наслідків, чи лише на адаптацію, чи це інтегрована дія, 

спрямована на вирішення кількох енергетичних/кліматичних аспектів. 

 

 

 

Можливими є такі поєднання інтегрованих дій:  

o Пом’якшення наслідків та адаптація  

o Пом’якшення наслідків та подолання енергетичної бідності  

o Адаптація та подолання енергетичної бідності  

o Пом’якшення наслідків та адаптація і подолання енергетичної бідності  

 

 

 

Важливо вирішити, чи дія подана як інтегрована дія, чи ні, оскільки залежно від цього вибору MyCovenant(Моя 

Угода) автоматично генерує додаткові поля з даними, які, відповідно, стосуватимуться пом’якшення наслідків, 

адаптації та/чи подолання енергетичної бідності. 

 

 Назва дії: Вкажіть коротку описову назву своєї дії.  

 Ключова дія?: Вкажіть, чи це ключова дія (тобто або триває, або завершена). Коли дію позначено як 

ключову, то з’явиться декілька додаткових полів, і деякі поля стануть обов’язковими.  

 Походження дії: Оберіть, чи дію ініціював один із наступних органів чи осіб: місцевий орган влади; 

координатор або прихильник Угоди; національний орган; регіональний орган; мішане походження; інше.  

 Відповідальний орган: Вкажіть орган, відповідальний за дію, наприклад, окремий відділ муніципалітету; 

ім'я координатора/прихильника Угоди; назву національного міністерства; регіональне агентство тощо.  

 Короткий опис дії: Зазначте характер дії, її обсяги та надайте будь-яку інформацію, яка може забезпечити 

відносно належне розуміння дій. Зверніть увагу на те, що це поле є обов’язковим для ключових дій.  

 Адреса веб-сторінки / Відео-лінк / Картинка дії: Подайте лінк з детальнішою інформацією /відео-

ресурсами, пов’язаними з дією, якщо потрібно, і/чи завантажте зображення.  

 Початок/завершення реалізації: Оберіть рік, коли розпочато/планується розпочати дію, та рік її 

завершення/запланованого завершення.  

 Стан реалізації: Оберіть, чи дію завершено; не розпочато; скасовано; вона триває. 

 Сторони, зацікавлені у дії: Оберіть усі відповідні зацікавлені сторони, залучені до дії. Внесіть будь-яку 

додаткову інформацію у графу для коментарів. Зверніть увагу на те, що це поле є обов’язковим для 

ключових дій. 

 

 

 

 

 

 

 

Коли одна ключова дія охоплює більш, ніж одну сферу (наприклад, пом’якшення 

наслідків та адаптацію), то вважається, що вона відповідає мінімальним вимогам 

щодо ключових дій в аспекті пом’якшення наслідків та адаптації.  

Зверніть увагу на те, що на даний момент енергетичну 

бідність можна обрати лише у поєднанні з пом’якшенням 

наслідків та/чи адаптацією, а не самостійно. 
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 Фінансування дій  

 Загальна вартість реалізації: Вкажіть загальну (заплановану) вартість реалізації дії в євро. Зверніть увагу на 

те, що це поле є обов’язковим для ключових дій. 

 Джерело фінансування: Оберіть джерело(а) фінансування з-поміж таких варіантів (можна зазначати кілька 

джерел): власні ресурси місцевого органу влади; регіональні фонди та програми; національні фонди та 

програми; фонди та програми ЄС; державно-приватні партнерства; приватні партнерства 

(наприклад, поєднання приватних інвестицій); інше.  

 Інвестиційна вартість: Вкажіть інвестиційну вартість (вартість додаткових інвестицій, пов’язаних з 

покращенням ефективності чи зменшенням CO2) в євро. 

 Неінвестиційна вартість: Вкажіть вартість інвестицій (не пов’язаних із фінансуванням заходу, але пов’язаних 

із видатками на утримання об’єкту в належному стані та/чи належному робочому стані) в євро.  

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Деталі щодо дій, спрямованих на пом’якшення наслідків  

Деталі щодо дій, спрямованих на помякшення наслідків, з’являться лише в тому разі, якщо „Пом’якшення” обрано 

в рамках ‘Type of action’ („Типу дій”) вище. 

 

 

 

 Сектор: Оберіть сектор, якого стосується дія. Перелік секторів є ідентичним до секторів Кадастру викидів. 

Зверніть увагу на те, що це поле є обов’язковим для ключових дій. 

 Інструмент/Сфера втручання: Після того, як ви оберете сектор, це поле сформується автоматично Оберіть 

найбільш відповідний інструмент/сферу втручання для обраного сектору. 

 Сфера дій: Після того, як ви оберете сектор, це поле сформується автоматично Оберіть найбільш відповідну 

сферу дій для обраного сектору. 

 Енергозбереження: Вкажіть енергозбереження завдяки цій дії у МВтгод/рік. Зверніть увагу на те, що це 

поле є обов’язковим для ключових дій. 

 Виробництво відновлювальної енергії: Вкажіть відновлювальну енергію, вироблену за рахунок цієї дії, у 

МВтгод/рік. Зверніть увагу на те, що це поле є обов’язковим для ключових дій. 

 Зменшення викидів CO2: Вкажіть зменшення викидів CO2 за рахунок цієї дії у т CO2/рік. Зверніть увагу на те, 

що це поле є обов’язковим для ключових дій. 

 Цільова(і) вразлива(і) група(и) населення: Оберіть  цільову(і) вразливу(і) групу(и) населення для цієї дії 

(можна обрати кілька варіантів).  

 Фінансова економія: Вкажіть суму енергії, яка економиться щороку, помножену на ціну енергії, в євро. 

 Прогнозований термін дії: Вкажіть кількість років, протягом яких ця дія генеруватиме енергозбереження та 

зменшення викидів. У цьому полі можна вказувати від 1 до 35 років. 

 Ефективність інвестицій: Вкажіть співвідношення коштів, отриманих чи втрачених при інвестуванні, до 

вкладеної суми, у відсотках. Дисконтована очікувана фінансова економія мінус дисконтовані 

інвестиції/поділені на дисконтовані інвестиції *100.  

 Створені робочі місця: Вкажіть кількість робочих місць, які було безпосередньо створено, в еквіваленті 

штатних одиниць. 

 Інші цифри: Використайте ці поля для уточнення будь-яких інших релевантних цифр, наприклад, розмірів 

будівлі в м2, довжини велосипедної доріжки у км тощо. 

 

Щоб виконати мінімальні вимоги, протягом двох років після приєднання до ініціативи потрібно 

повідомити принаймні про три ключові дії, спрямовані на пом’якшення наслідків. 

Дії, спрямовані на пом’якшення наслідків, також повинні охоплювати щонайменше два з трьох 

ключових секторів, присвячених пом’якшенню, які було обрано у кадастрі викидів. 
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Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Деталі щодо дій, спрямованих на адаптацію  

Деталі щодо дій, спрямованих на адаптацію, з’являться лише у разі, якщо ‘Adaptation’ („Адаптацію”) обрано 

вище в рамках ‘Type of action’ („Тип дії”). 

 

 

 

 Кліматична(і) загроза(и), на яку(і) спрямована дію: Оберіть усі кліматичні загрози, на які спрямована дія. 

Перелік кліматичних загроз є ідентичним до кліматичних загроз в ОРВ. Зверніть увагу на те, що це поле є 

обов’язковим для ключових дій. 

 Сектор(и): Оберіть сектор(и), якого(их) стосується ця дія (можна обрати кілька варіантів). Перелік секторів є 

ідентичним до розділів ОРВ. 

 Досягнутий(і) результат(и)/Показник: Вкажіть основний(і) результат(и) дії. У разі, якщо їх поки що немає, 

вкажіть очікувані результати. Вкажіть показник для найвагомішого результату, включаючи його значення, та 

відповідну одиницю. Зверніть увагу на те, що поле ‘Outcomes reached’ („Досягнутий результат”) є 

обов’язковим для ключових дій. 

 Цільова(і) вразлива(і) група(и) населення: Оберіть  цільову(і) вразливу(і) групу(и) населення для цієї дії 

(можна обрати кілька варіантів).  

  Альтернативні затрати: Вкажіть приблизні (очікувані) альтернативні затрати, пов’язані зі збитками, або 

переваги, накопичені після реалізації дії, спрямованої на адаптацію, в євро. 

 Тривалість: Вкажіть кількість років, протягом яких ця дія допомагатиме уникати затрат. 

 Ефективність інвестицій: Вкажіть співвідношення коштів, отриманих чи втрачених при інвестуванні, до 

вкладеної суми, у відсотках. Очікувані дисконтовані фінансові заощадження мінус дисконтовані 

інвестиції/поділені на дисконтовані інвестиції *100. 

 Створені робочі місця: Вкажіть кількість робочих місць, які було безпосередньо створено, в еквіваленті 

штатних одиниць. 

 Інші цифри: Використайте ці поля для уточнення будь-яких інших релевантних цифр. 

 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). 

Деталі щодо дій, спрямованих на подолання енергетичної бідності  

Деталі щодо дій, спрямованих на подолання енергетичної бідності, висвітляться лише у разі, якщо ‘Energy 

poverty’ („Енергетичну бідність”) обрано в рамках ‘Type of action’ („Тип дії”) вище. 

 

 

 

 Цільова(і) вразлива(і) група(и) населення: Оберіть  цільову(і) вразливу(і) групу(и) населення для цієї дії 

(можна обрати кілька варіантів). Зверніть увагу на те, що це поле є обов’язковим для ключових дій. 

Для дотримання мінімальних вимог, протягом чотирьох років після приєднання до ініціативи 

необхідно повідомити щонайменше про одну ключову дію, спрямовану на подолання 

енергетичної бідності. 

Зверніть увагу на те, що поки що енергетичну бідність можна обирати лише в поєднанні з діями, 

спрямованими на пом’якшення наслідків та/чи адаптацію, а не окремо.  

Для дотримання мінімальних вимог, протягом чотирьох років з моменту приєднання до 

ініціативи слід подати дані щонайменше про три ключові дії, спрямовані на адаптацію. 

Наполегливо рекомендуємо, щоб дії, спрямовані на адаптацію, стосувалися найбільш 

релевантних кліматичних загроз та вразливих секторів, визначених в ОРВ. 
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 Досягнутий(і) результат(и)/Показник: Вкажіть основний(і) результат(и) дії. У разі, якщо їх поки що немає, 

вкажіть очікувані результати. Вкажіть показник для найвагомішого результату, включаючи його значення, та 

відповідну одиницю. 

Після заповнення натисніть кнопку ‘Save’(„Зберегти”). Або ж натисніть кнопку ‘Save All’(„Зберегти все”), щоб зберегти 

усі окремі частини вкладки дії (деталі щодо дій, фінансування, пом’якшення наслідків, адаптація, енергетична 

бідність). 
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Додаток I. Сектори, де планується пом’якшити наслідки  
 

Сектор Опис 

Муніципальні будівлі, обладнання/об’єкти  

Муніципальні будівлі, 

обладнання/об’єкти  

Будівлі та об’єкти, що перебувають у власності місцевої влади. Об’єкти – це 
організації, що споживають енергію, але не є будівлями, наприклад, водоочисні 
споруди. 

Освітлення громадських місць 

Освітлення громадських місць, що перебуває у власності або яким керує місцева 
влада (наприклад, вуличне освітлення і світлофори). Немуніципальне освітлення 
громадських місць включено до сектору „Третинні будівлі, обладнання/об’єкти”. 

Третинні (немуніципальні) будівлі, обладнання/об’єкти 

Третинні (немуніципальні) 

будівлі, обладнання/об’єкти 

Будівлі та об’єкти третинного сектору (послуги), для прикладу, офіси приватних 
компаній, банки, об’єкти, що займаються комерційною та роздрібною діяльністю, 
лікарні тощо.  

Адміністративні будівлі 
Бюджетні будівлі (немуніципальні), наприклад, школи, лікарні, урядові офіси, 
державні об’єкти, пов’язані з водою/відходами/стічними водами, інші об’єкти тощо.  

Житлові будівлі 

Житлові будівлі 
Будівлі, які, в першу чергу, використовуються як житлові будинки. До цього сектору 
слід включати соціальне житло. 

Галузі промисловості 

Не-ETS 
Йдеться про виробничі та будівельні галузі, не включені до Схеми торгівлі квотами ЄС 
(EU-ETS). 

ETS 

Йдеться про виробничі та будівельні галузі, включені до Схеми торгівлі квотами ЄС. 
Не бажано інтегрувати їх у ваші кадастри викидів, якщо такі споруди було включено 
до попередніх енергетичних планів і кадастрів викидів CO2 місцевого органу влади. 

Інше 

Будівлі, об’єкти і техніка первинного сектору (сільське господарство, лісове та рибне 
господарство), для прикладу, теплиці, об’єкти для розведення свійських тварин, 
зрошувальні системи, фермерська техніка та рибальські човни. 

Транспорт  

Муніципальний парк 
Транспортні засоби, що перебувають у власності і використовуються адміністрацією 
місцевих органів влади. 

Громадський транспорт  
Автобус, трамвай, метро, міський рейковий транспорт і місцеві пороми, які 
використовуються як пасажирський транспорт. 

Приватний та комерційний 
транспорт 

Дорожній, рейковий та річковий транспорт на території місцевих органів влади, який 
передбачає перевезення пасажирів і товарів, який не зазначено вище (наприклад, 
приватні пасажирські автомобілі та вантажний транспорт). 
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Додаток II. Сектори, не пов’язані з енергетикою  
 

Сектор Опис 

Управління відходами 
Йдеться про викиди, які не пов’язані з енергоспоживанням, наприклад, викиди CH4 
на сміттєзвалищах. 

Управління стічними водами  
Йдеться про викиди, які не пов’язані з енергоспоживанням, наприклад, викиди CH4 і 
N2O на водоочисних спорудах. 

Інші сектори, не пов’язані з 

енергетикою  

Йдеться про інші сектори, не пов’язані з енергетикою. У цій графі можна зазначати 
від’ємні показники, якщо вам необхідно повідомити про досягнуте зменшення 
викидів, наприклад, зелені інфраструктури (не рекомендується для досягнення цілі 
зменшення мінімум на 20% і лише якщо у вас є окрема методика та дані для 
вимірювання усіх змін в накопиченні вуглецю на цій території). 
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Додаток III. Глосарій ключових термінів, що стосуються адаптації 
 

Термін  Визначення 

Адаптація Процес пристосування до фактичного чи очікуваного клімату та його наслідків. 
У людських системах адаптація спрямована на зменшення до помірного рівня чи уникнення 
шкоди або використання вигідних можливостей. У деяких природних системах втручання з боку 
людини може сприяти пристосуванню до очікуваного клімату та його наслідків (МГЕПЗК) 

Оцінка ризику та 
вразливості (ОРВ) 

Визначає характер та ступінь ризику шляхом аналізу потенційних загроз та оцінки вразливості, які 
можуть представляти потенційну загрозу чи принести шкоду для людей, майна, засобів до 
існування та середовища, від якого вони залежать (Офіс ООН з питань зниження ризику лих) 

Ризик Потенційне настання наслідків, якщо на кону стоїть щось важливе і якщо наслідки є 
незрозумілими, з урахуванням розмаїття цінностей. Ризик часто представляється як ймовірність 
чи можливість настання небезпечних явищ або тенденцій, помножена на їхній вплив у разі, якщо 
ці події чи тенденції матимуть місце. Ризик виникає у зв’язку із взаємодією вразливості, впливу 
зовнішніх чинників та загрози. Термін „ризик”, в першу чергу, стосується ризиків щодо впливу 
зміни клімату (МГЕПЗК) 

Кліматична загроза Потенційне настання природного або антропогенного фізичного явища, тенденції чи фізичного 
впливу, що можуть спричинити втрату життя, травму чи інші наслідки для здоров’я, а також 
пошкодження та втрату майна, інфраструктури, засобів до існування, послуг, екосистем та 
ресурсів довкілля. У цьому звіті термін „загроза”, зазвичай, стосується фізичних явищ чи 
тенденцій, пов’язаних із кліматом, та їхнього фізичного впливу (МГЕПЗК) 

Вразливість Схильність чи здатність до того, щоб піддаватися негативному впливу. Вразливість включає низку 
понять та елементів, включаючи чутливість чи сприйнятливість до шкоди та відсутність потенціалу 
для вирішення проблеми й адаптації (МГЕПЗК) 

Адаптаційний 
потенціал 

Спроможність систем, інституцій, людей та інших організмів адаптуватися до потенційної шкоди, 
використовувати можливості чи реагувати на наслідки (МГЕПЗК) 

Вплив зовнішніх 
чинників 

Наявність людей, засобів до існування, видів чи екосистем, екологічних функцій, послуг та 
ресурсів, інфраструктури чи економічних, соціальних або ж культурних активів на місцях та у 
середовищах, які можуть зазнати негативного впливу (МГЕПЗК) 

Чутливість  Ступінь впливу на систему чи вид, пов’язаного з мінливістю чи зміною клімату – чи то 
негативного, чи то позитивного. Наслідки можуть бути прямими (наприклад, зміна врожайності 
при реагуванні на зміну середньої температури, діапазону чи мінливості температури) або 
непрямими (наприклад, збитки, завдані зростанням частотності прибережних повеней у зв’язку з 
підвищенням рівня моря) (МГЕПЗК) 

Вплив  Вплив екстремальних погодних та кліматичних явищ або зміни клімату на людські та природні 
системи, наприклад, на життя, засоби до існування, здоров’я, екосистеми, економіку, суспільства, 
культури, послуги та інфраструктуру, у зв’язку з сумарною дією змін клімату чи небезпечних 
кліматичних подій, що сталися в рамках визначеного періоду часу, та вразливості відповідного 
суспільства чи системи (МГЕПЗК) 

Стратегія адаптації Окреслює бачення місцевого органу влади для забезпечення майбутнього, яке було б більш 
стійким до клімату; визначає пріоритетні сфери дій, а також механізми залучення зацікавлених 
сторін, фінансування та мобілізації ресурсів, постійного моніторингу та огляду. 

Дії (чи заходи), 
спрямовані на 
адаптацію 

Технології, процеси та заходи, спрямовані на підвищення нашої спроможності до адаптації 
(нарощування адаптаційного потенціалу), а також на мінімізацію, пристосування і використання 
позитивних сторін наслідків зміни клімату (забезпечення адаптації). 
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Додаток IV. Кліматичні загрози  
Головні загрози виділено жирним шрифтом, а підзагрози – курсивом. 
 

Кліматична загроза Визначення 

Екстремальна 

спека 

Помітне потепління повітря чи вторгнення дуже теплого повітря, на значній 

території, що триває від кількох днів до кількох тижнів (ВМО) 

Eкстремальний 

холод 

Помітне охолодження повітря або вторгнення дуже холодного повітря, на значній 

території (ВМО) 

Сильні опади Помітне збільшення кількості опадів, що триває певний період (1 год, 3 год, 6 год, 12 

год, 24 год, 48 год). Загальна кількість опадів протягом цього періоду перевищує 

значення, визначені для цієї території (ВМО) 

 Сильний шторм Опади зі швидкістю накопичення, що перевищує зазначене значення (наприклад 7,6 

мм), або опади, які перевищують чи дорівнюють 50 мм протягом останніх 24 годин 

(ВМО) 

Сильний снігопад  Метеорологічні порушення, що спричиняють сильний сніг, який часто 

супроводжується сильним вітром чи випаданням снігу, що перевищує 50 мм протягом 

останніх 24 годин (ВМО) 

Туман  

 

Зависання в повітрі дуже дрібних, як правило, мікроскопічних крапель води, які 

загалом зменшують горизонтальну видимість на поверхні Землі до рівня менше, ніж 1 

км (ВМО) 

Град  

 

Опади у вигляді або прозорих, або частково чи повністю непрозорих частинок льоду 

діаметром 5-50 мм, які випадають з хмар окремо або агломеровані у різноманітні 

грудки (ВМО) 

Повені та 

підвищення рівня 

моря  

Перевищення нормальних меж потоку чи іншої водойми, або тимчасове підвищення 

рівня моря чи озера, що призводить до затоплення ділянок суходолу (ВМО, МГЕПЗК) 

Зливовий / 

поверхневий паводок 

Сильна чи надмірна кількість опадів протягом короткого проміжку часу, що 

спричиняє швидкий стік, призводячи до паводків буквально за декілька хвилин чи 

годин під час опадів чи після них (ВМО) 

Річкова повінь  Повінь, що виникає на річках чи інших водозабірних системах, на заплавах чи 

полосах берега, що заливаються, внаслідок перевищення течією пропускної здатності 

русел та розливу над природними чи штучними берегами; (також її називають 

„флювіальна” повінь (ВМО)) 

Затоплення 

прибережних 

областей 

Вищий, ніж зазвичай, рівень води уздовж узбережжя, спричинений припливними 

змінами чи грозами, що веде до повені, тривалістю від кількох днів до кількох тижнів 

(ВМО) 

Підтоплення 

підземними водами 

Поява ґрунтових вод на поверхні далеко від багаторічних річкових каналів або 

підняття рівня ґрунтових вод до техногенних ґрунтів за умови, коли перевищено 

„нормальні” рівні ґрунтових та підземних вод (ВМО) 

Тривале затоплення Масив суші, повністю затоплений водою (ВМО) 

Засухи і дефіцит 

води 

Період аномально сухої погоди, достатньо тривалий, щоб спричинити серйозний 

гідрологічний дисбаланс, який може призвести довготривалого водного дисбалансу 

та до недостатньої кількості водних ресурсів для задоволення середньострокових 

вимог (МГЕПЗК, ЄЕА) 

Шторми   Порушення в атмосфері, які можуть проявлятися у вигляді сильних вітрів та 

супроводжуватися дощем, снігом чи іншими опадами, а також громом та блискавкою 

(ВМО)) 

Сильний вітер Різниця в тиску повітря, що призводить до горизонтального руху повітряних мас, при 

цьому чим більша різниця в тиску, тим сильніший вітер. Сила вітрових явищ 

залежить від розташування місцевості (ВМО) 

Торнадо Шторм малого діаметра, що швидко обертається та утворюється при дуже сильній 

грозі. Виглядає як воронкоподібна хмара, що простягається від грозових хмар до 

землі (ВМО) 

Циклон 

(ураган/тайфун) 

 

Формується здебільшого над тропічними чи субтропічними водами, складається з 

області низького тиску, що знаходиться в центрі, спіралеподібних смуг дощу та 

області сильного вітру. Залежно від розташування вони поділяються на урагани 

(Атлантичний, пн-сх. частина Тихого океану), тайфуни (пн-зх. частина Тихого 

океану), циклони (пд. частина Тихого та Індійський океани) (Управління ООН з 
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питань зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Позатропічний 

шторм 

Значний (1 000 км) шторм в середніх чи високих широтах з низьким тиском в центрі 

та атмосферними фронтами зі значними змінами горизонтальних градієнтів 

температури чи вологості. Це основна причина надзвичайно високих швидкостей 

вітру та сильних опадів, особливо в зимовий час (МГЕПЗК) 

Тропічний шторм Добре упорядкований тропічний циклон з теплою центральною частиною біля землі, 

в якому максимальне середнє значення швидкості вітру (середній показник за 

хвилину) коливається в межах 63-117 км/год. (МГЕПЗК). 

Зливова хвиля Тимчасове підвищення рівня моря у зв’язку з екстремальними метеорологічними 

умовами (низьким атмосферним тиском та/або сильними вітрами) (МГЕПЗК) 

Блискавка / гроза Раптові електричні розряди, що виявляються у формі спалахів світла (блискавки) та 

різкого або розкотистого звуку (грому) (ВМО) 

Масовий рух 

гірських порід 

Будь-який тип вертикального переміщення гірських порід (Управління ООН з питань 

зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Зсув Маса матеріалу, яка зсунулася вниз під дією гравітації, інколи за допомогою води, 

якщо матеріал насичений. Рух ґрунту, каменю чи уламків вниз схилом може 

відбуватися швидко або ж передбачає повільний чи поступовий рух (ВМО) 

Лавина Маса снігу та льоду, яка раптово спадає вниз схилом і часто несе за собою землю, 

каміння та уламки гірських порід (ВМО) 

Обвал Раптове і дуже швидке падіння вниз неоднорідної маси гірських порід та ґрунту у 

зв’язку з сильним дощем або швидким таненням снігу/льоду (Управління ООН з 

питань зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Просідання Затоплення ґрунту внаслідок зникнення підземних вод, видобування гірських порід, 

вилуговування вапняку, видобування природного газу, землетрусів (Управління ООН 

з питань зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Пожежі Будь-яке неконтрольоване та непрописане згорання чи спалювання рослин в 

природних середовищах, наприклад, в лісі, на луках, на землях чагарників або в 

тундрі, яке споживає природне паливо та поширюється відповідно до умов 

середовища (Управління ООН з питань зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Лісові пожежі Лісові пожежі на лісових/заліснених територіях (Управління ООН з питань 

зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Польові пожежі Пожежі на незаліснених територіях, наприклад, у чагарниках, на луках, у рідколіссі 

чи на пасовищах 

Біологічні загрози Вплив живих організмів і їхніх токсичних речовин, або трансмісивні захворювання, 

які вони можуть переносити; серед прикладів – отруйні тварини чи комахи, отруйні 

рослини, комарі чи інші збудники захворювань (Управління ООН з питань 

зменшення ризиків при стихійних лихах) 

Захворювання, які 

переносяться 

водними організмами 

Стани, викликані патогенними мікроорганізмами, які передаються у воді 

Трансмісивні 

захворювання 

Інфекції, що передаються при укусі зараженими членистоногими, такими як комарі, 

кліщі, клопи та мухи, коли їхнє широке поширення і чутливість зумовлені 

кліматичними факторами (Об’єднаний дослідницький центр Європейської комісії) 

Захворювання, які 

передаються 

повітряним шляхом 

Стани, викликані патогенними мікроорганізмами, які можуть передаватися через 

повітря 

Зараження комахами Значне поширення, роїння та/або виведення комах, які вражають людей, тварин, 

сільськогосподарські культури і товари, які швидко псуються (Об’єднаний 

дослідницький центр Європейської комісії) 

Хімічна зміна Зміни в звичному складі повітря, вод, ґрунтів, наприклад, зміна концентрації CO2 в 

атмосфері, закислення океану, вторгнення солоних вод 

Вторгнення солоних 

вод 

Перемішування солоних та прісних вод, яке може відбуватися як у поверхневих, так і 

в підземних водоймах (Організація економічного співробітництва та розвитку) 

Закислення океану Зниження рівня рН океану протягом тривалого періоду, як правило, десятиліть чи 

навіть тривалішого періоду, яке спричинене передовсім проникненням вуглекислого 

газу (СО2) з атмосфери, але також може бути спричинене забиранням з океанів чи 

скиданням в океани інших хімічних речовин (МГЕПЗК) 

Концентрація СО2 в 

атмосферному 

Концентрація двоокису вуглецю (CO2), яка може спричинити такий самий 

радіаційний вплив, що й суміш CO2 та інших радіаційних компонентів. Ці значення 
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повітрі можуть стосуватися лише парникових газів (ПГ) або поєднання ПГ, аерозолів та 

зміни альбедо поверхні (МГЕПЗК) 

 



 

50 

   

Додаток V. Адаптаційні сектори 
 
Галузь Опис 

Будівництво Стосується будь-якої (муніципальної/жилої/третинної, громадської/ приватної) 
конструкції чи групи конструкцій, просторів навколо, побудованих чи зведених на її 
території на постійно 

Транспорт Включає автомобільні, залізничні, повітряні та водні транспортні мережі та пов’язану з 
ними інфраструктуру (дороги, мости, хаби, тунелі, порти та аеропорти). Сюди входить 
широкий спектр як державних, так і приватних активів та послуг і не входять усі суміжні 
кораблі, транспортні засоби (та відповідні частини та процеси) 

Енергія Стосується служби енергопостачання та відповідної інфраструктури (мереж генерації, 
передачі та розподілу, всі види енергії). Включає вугілля, сиру нафту, скраплений 
природний газ, сировину для НПЗ, добавки, нафтопродукти, гази, горючі 
відновлювальні джерела енергії та відходи, електроенергію і тепло 

Вода Стосується служби водопостачання та відповідної інфраструктури. Охоплює 
водокористування (домогосподарствами, промисловістю, у процесі виробництва 
енергії, у сільському господарстві тощо) та систему управління (дощовими, стічними) 
водами, яка включає каналізацію, водовідведення та водоочисні системи (тобто процес 
приведення стічних вод у відповідність до екологічних стандартів чи інших норм якості, 
а також заходи, спрямовані на боротьбу з надлишком дощових чи зливових вод) 

Відходи Включає діяльність, пов’язану з поводженням (включаючи збір, обробку та утилізацію) з 
різними формами відходів, такими як тверді (рідкі) промислові чи побутові, а також 
управління забрудненими ділянками 

Планування 
землекористування 

Процес, що проводиться державними органами для виявлення, оцінки та прийняття 
рішень щодо різних варіантів використання земель, включаючи розгляд та врахування 
довгострокових економічних, соціальних та екологічних цілей та наслідків для різних 
громад і груп інтересів, а також подальше формулювання та оприлюднення планів чи 
правил, стосовно дозволеного чи прийнятного використання земель 

С/г та лісівництво Включає землі, класифіковані/призначені для сільського та лісового господарства, а 
також організації та галузі, пов'язані зі створенням та виробництвом в межах та 
навколо муніципалітетів. Включає тваринництво, аквакультуру, агролісівництво, 
бджільництво, садівництво та інші види управління сільським  та лісовим 
господарством в регіоні 

Довкілля та 
біорізноманіття 

Довкілля включає суходільні та водні ландшафти, якість повітря, в тому числі 
урбанізовані віддалені території. 
Біорізноманіття включає різноманітність форм життя в конкретному регіоні, яке 
вимірюється як видове, міжвидове та екосистемне різноманіття 

Охорона здоров’я Стосується географічного поширення патологій, інформації, що вказує вплив на 
здоров'я (біомаркери, зниження народжуваності, епідемії) або самопочуття людини 
(втома, стрес, посттравматичний стресовий розлад, смерть тощо), який пов'язаний 
безпосередньо (теплові хвилі, посухи, повені тощо) або опосередковано (якість та 
доступність води, генетично модифіковані організми тощо) з якістю навколишнього 
середовища. Включає також службу охорони здоров’я та відповідну інфраструктуру 
(наприклад, лікарні) 

Цивільний захист та 
надзвичайні ситуації 

Включає керування службою цивільного захисту та службою з питань надзвичайних 
ситуацій державними органами чи від імені державних органів (наприклад, органи 
цивільного захисту, поліція, пожежна служба, швидка допомога, первинна медико-
санітарна допомога та медицина невідкладних ситуацій) і включає зниження ризиків від 
стихійних ситуацій та управління стихійними ситуаціями на місцях (тобто нарощування 
потенціалу, координація, обладнання, планування на випадок надзвичайних ситуацій 
тощо) 

Туризм Стосується діяльності осіб, які подорожують та перебувають у місцях поза їхнім 
звичним місцем проживання не більше одного року поспіль для проведення дозвілля, в 
ділових та інших цілях, не пов’язаних зі здійсненням діяльності, яка оплачується з боку 
представників місця, яке вони відвідують  

Освіта Стосується різних провайдерів освітніх послуг, шкіл, коледжів, університетів, 
організацій, агентств, компаній чи органів національної, регіональної чи місцевої влади, 
які мають угоду, контракт, завдання, обов’язок та мету забезпечення представників 
громадськості якоюсь формою освіти 

ІКТ (Інформаційні та 
комунікаційні 
технології) 

Стосується різних типів комунікаційних мереж і технологій, що в них використовуються. 
Сектор ІКТ поєднує сфери виробництва та обслуговування, продукти якої, в першу 
чергу, виконують чи уможливлюють функцію обробки інформації та зв'язку 
електронними засобами, включаючи передачу та показ 
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Додаток VI. Приклади показників адаптації 
 
Показники, пов’язані з секторами 

№ Сектор Показник Одиниця 

1.1 Будівництво Кількість чи відсоток (громадських/житлових/третинних) 
будівель, пошкоджених внаслідок екстремальних погодних 
умов/подій 

(за 
рік/протягом 
певного 
періоду) 

1.2 Транспорт, Енергія, Вода, 
Відходи, Інформаційні та 
комунікаційні технології 

Кількість чи відсоток об’єктів 
транспортної/енергетичної/водної/відходної/ІКТ-інфраструктури, 
пошкоджених внаслідок екстремальних погодних умов/подій 

(за 
рік/протягом 
певного 
періоду) 

1.3 Планування 
землекористування 

Відсоток сірих/синіх/зелених теритоорій, на які впливають 
екстремальні погодні умови/події (наприклад, ефект теплового 
острова, повені, гірські обвали та/або зсуви, лісові/польові 
пожежі) 

% 

1.4 Транспорт, Енергія, Вода, 
Відходи, Цивільний 
захист та надзвичайні 
ситуації 

Кількість днів з перервами у роботі громадських служб (у таких 
сферах, як, наприклад, енергопостачання/водопостачання, 
охорона здоров'я/цивільний захист/аварійні служби, відходи) 

Число 

1.5 Транспорт, Енергія, Вода, 
Відходи, Цивільний 
захист та надзвичайні 
ситуації 

Середня тривалість (у годинах) перерв у роботі громадської 
служби (у таких сферах, як, наприклад, 
енергопостачання/водопостачання, рух громадського 
транспорту, охорона здоров'я/цивільний захист/аварійні 
служби) 

годин 

1.6 Охорона здоров’я Кількість осіб, поранених/евакуйованих/переселених у зв’язку з 
екстремальними погодними явищами (наприклад, хвилями 

тепла чи холоду) 

(за 
рік/протягом 
певного 
періоду) 

1.7 Охорона здоров’я Кількість смертей, пов’язаних з екстремальним(и) погодним(и) 
явищем(ами) (наприклад, хвилями тепла чи холоду) 

(за 
рік/протягом 
певного 
періоду) 

1.8 Цивільний захист та 
надзвичайні ситуації 

Середній час реагування (у хв.) з боку поліції/пожежників/служб 
надзвичайних ситуацій у разі надзвичайних погодних явищ 

хв. 

1.9 Охорона здоров’я Кількість виданих попереджень про якість води Число 

1.10 Охорона здоров’я Кількість виданих попереджень про якість повітря Число 

1.11 Довкілля та 
біорізноманіття 

Відсоток площ, які постраждали від ерозії ґрунту/погіршення 
якості ґрунту 

% 

1.12 Довкілля та 
біорізноманіття 

Відсоток втрати ареалів існування внаслідок екстремальних 
погодних явищ) 

% 

1.13 Довкілля та 
біорізноманіття 

Зміна відсотка місцевих видів % 

1.14 Довкілля та 
біорізноманіття  

Відсоток місцевих видів (тварин/рослин), уражених 
захворюваннями, пов'язаними з екстремальними погодними 
умовами/подіями 

% 

1.15 С/г та лісівництво Відсоток сільськогосподарської діяльності, порушеної у зв’язку з 
екстремальними погодними умовами/подіями (наприклад, 
посухою/дефіцитом вологи, ерозією ґрунтів) 

% 

1.16 С/г та лісівництво Відсоток втрат худоби у зв’язку з екстремальними погодними 
умовами 

% 

1.17 С/г та лісівництво Зміна відсотка врожайності/ річної продуктивності луків % 

1.18 С/г та лісівництво Відсоток худоби, втраченої через шкідників/збудників хвороб % 

1.19 С/г та лісівництво Відсоток деревини, втраченої через шкідників/збудників хвороб % 

1.20 С/г та лісівництво Зміна відсотків складу лісу % 

1.21 С/г та лісівництво Зміна відсотків водокористування % 

1.22 Туризм Зміна відсотків у туристичних потоках/туристичній діяльності % 

1.23 Інше Щорічні прямі економічні втрати (наприклад, у 
комерційному/сільськогосподарському/промисловому/туристичн
ому секторах) внаслідок екстремальних погодних явищ 

євро/рік 
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1.24 Інше Річна сума отриманої компенсації (наприклад, страхування) євро/рік  

    

Показники, пов’язані з адаптаційним потенціалом 

ID# Чинники 
адаптаційного 
потенціалу 

Показник Одиниця 

2.1 Соціально-економічні Відсоток доступних державних коштів для подолання 
кліматичної загрози та її наслідків (наприклад, пожежі, повені, 
теплові хвилі тощо) 

% 

2.2 Соціально-економічні Відсоткова частка вразливих груп населення (наприклад, 
людей похилого віку (65 +)/молодих (25-) людей, 
домогосподарств самотніх пенсіонерів, домогосподарств з 
низьким рівнем доходу/безробітних, мігрантів та переселенців) 
− порівняно із середнім показником у країні X в році X 

% 

2.3 Соціально-економічні Кількість домогосподарств, з якими провели освітню підготовку 
в галузі управління домашньою енергією/ водою/відходами 

Число 

2.4 Соціально-економічні Щільність населення (порівняно з середнім показником країни/ 
регіону у X році в країні/регіоні X) 

Осіб/км2 

2.5 Соціально-економічні Відсоток населення, яке проживає в зонах ризику (наприклад, 
повені/посухи/ теплової хвилі / лісової чи польової пожежі) 

% 

2.6 Урядові та інституційні Зміна відсотків у зеленій та синій інфраструктурі/районах 
(наприклад, у зв’язку з новим положенням/політикою у сфері 
містобудування) 

% 

2.7 Фізичні та екологічні Довжина транспортної мережі (наприклад, 
автомобільної/залізничної), що знаходиться в зонах ризику 
(наприклад, повені/посухи/теплової хвилі/лісових або польових 
пожеж) 

Км 

2.8 Фізичні та екологічні Середній час, необхідний для доїзду до медичного закладу Год. 

2.9 Фізичні та екологічні Відсоток територій, недоступних для служб реагування на 
надзвичайні ситуації (наприклад, пожежних служб)) 

% 

2.10 Фізичні та екологічні Відсоток територій (наприклад, 
житлових/комерційних/сільськогосподарських/промислових/тури
стичних), що знаходяться під загрозою (наприклад, 
повені/посухи/теплової хвилі/ лісової чи польової пожежі) 

% 

2.11 Знання і технології Години інформування населення про ризик за допомогою 
системи раннього сповіщення 

Год. 
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Додаток VII. Національні та європейські коефіцієнти викидів для електроенергії7 
 
Кожні два роки в рамках Угоди мерів щодо клімату і енергії – Світової та ЄС – ОДЦ забезпечує оновлення 
коефіцієнтів викидів для підрахунку викидів CO2 та еквіваленту CO2, зумовлених споживанням електроенергії.  
 
База даних ОДЦ-УМ-NEEFE включає часову серію Національних та європейських коефіцієнтів викидів для 
електроенергії (NEEFE) за період 1990-2015 рр. по країнах. Цей Додаток – це витяг із повної бази даних і включає 
лише 28 країн ЄС.  
 
Методика і загальний підхід, що застосовується, співпадають із методикою та підходами, що застосовувалися у 
попередніх версіях (Koffi et. al, 2017). Коефіцієнт NEEFE стосовно непрямих викидів внаслідок споживання 
електроенергії підраховується шляхом розділення загальних національних викидів CO2, пов’язаних із виробництвом 
електроенергії на основі усіх вхідних енергоносіїв, на загальне кінцеве споживання електроенергії. У відповідності 
до методологічного підходу, якого дотримуються місцеві органи влади (Bertoldi et. al, 2018), NEEFE підраховано 
шляхом застосування двох різних підходів до енергоносіїв, які використовуються для виробництва електроенергії: 
„стандартного” коефіцієнту викидів МГЕПЗК і коефіцієнту викидів ОЖЦ (Оцінки життєвого циклу). Для огляду 
спожитої енергії та електроенергії, виробленої на основі конкретного енергоносія, використовувалися національні 
дані МЕА (Міжнародного енергетичного агентства)8. 
 
У Таблиці A подано NEEFE, підраховані за підходом МГЕПЗК, які стосуються викидів CO2 (тCO2/МВтгод). NEEFE, 
включаючи викиди CO2, CH4 і N2O (тCO2екв./МВтгод), наведено у Таблиці B. А в Таблиці C наведено NEEFE, 
підраховані за підходом ОЖЦ, і вони стосуються викидів CO2, CH4 і N2O (тCO2екв/МВтгод).  
 
ПГП (потенціал глобального потепління), який використовується у Таблиці B і Таблиці C, базується на Четвертому 
оцінковому звіті МГЕПЗК. 
 
Цей Додаток розробила група ОДЦ: E. Ло. Вулло; M. Мунтен; M. Дуерр, A. Кона та П. Бертольді. 
 

 
7 Ці дані складають частину Збірки ОДЦ УМ, яку буде опубліковано у 2020 р. у Каталозі даних ОДЦ 
8 Світові енергетичні баланси (World Energy Balances) (МЕА), публікація ОЕСР, https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook  

https://www.iea.org/topics/world-energy-outlook
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Таблиця A: Національні та європейські коефіцієнти викидів для електроенергії: тCO2/МВтгод 
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Австрія 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,17 0,15 0,17 

Бельгія 0,43 0,42 0,41 0,41 0,42 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,21 0,19 0,18 0,19 

Болгарія 0,96 0,87 0,98 1,01 0,91 0,86 0,80 0,88 0,90 0,83 0,82 0,94 0,85 0,91 0,91 0,88 0,85 0,96 0,90 0,87 1,08 1,06 0,91 0,79 0,84 0,85 

Хорватія 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,27 0,34 0,33 0,29 0,34 0,37 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,20 0,17 0,17 

Кіпр 0,93 0,93 0,96 0,94 0,94 0,93 0,95 0,97 0,97 0,98 0,95 0,90 0,85 0,94 0,87 0,88 0,85 0,85 0,84 0,83 0,78 0,77 0,79 0,71 0,72 0,72 

Чеська Республіка 0,98 1,02 1,00 1,05 1,02 1,02 0,99 0,99 1,00 0,96 1,08 1,05 1,02 0,99 0,98 0,92 0,90 0,99 0,91 0,89 1,13 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Данія 0,62 0,88 0,69 0,72 0,84 0,71 1,05 0,78 0,67 0,58 0,50 0,51 0,53 0,69 0,50 0,40 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,35 0,26 0,34 0,27 0,16 

Естонія 2,44 2,09 2,09 1,88 2,03 2,09 2,03 1,90 1,90 1,95 1,84 1,76 1,66 1,88 1,83 1,81 1,48 1,92 1,67 1,45 2,04 1,88 1,59 1,98 1,95 1,56 

Фінляндія 0,18 0,19 0,15 0,19 0,25 0,22 0,30 0,25 0,19 0,18 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,15 0,13 0,09 

Франція 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,09 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Німеччина 0,75 0,75 0,73 0,73 0,73 0,71 0,72 0,68 0,68 0,64 0,64 0,66 0,64 0,61 0,60 0,59 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,57 0,59 0,57 0,56 

Греція 1,23 1,16 1,20 1,18 1,16 1,17 1,02 0,97 0,96 0,97 1,03 1,01 0,96 0,95 0,94 0,92 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Угорщина 0,45 0,52 0,60 0,64 0,64 0,64 0,62 0,64 0,66 0,64 0,56 0,55 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,42 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Ірландія 0,90 0,90 0,91 0,88 0,88 0,87 0,85 0,84 0,84 0,81 0,76 0,79 0,73 0,65 0,64 0,62 0,57 0,55 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,46 0,46 0,47 

Італія 0,57 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,52 0,51 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Латвія 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,12 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Литва 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Люксембург 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,18 0,19 0,18 0,16 0,14 0,18 0,19 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Мальта 1,95 1,33 1,23 1,66 1,49 1,25 1,22 1,17 1,16 1,12 1,01 1,26 1,17 1,18 1,14 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Нідерланди 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,54 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,49 0,49 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,55 0,43 0,44 0,43 0,48 0,52 

Польща 1,41 1,48 1,50 1,47 1,50 1,41 1,36 1,33 1,30 1,30 1,29 1,28 1,27 1,29 1,24 1,23 1,22 1,16 1,10 1,09 1,23 1,07 1,02 1,02 0,95 0,93 

Португалія 0,63 0,64 0,73 0,66 0,62 0,67 0,50 0,51 0,55 0,66 0,56 0,53 0,58 0,46 0,47 0,53 0,44 0,38 0,37 0,40 0,30 0,33 0,36 0,31 0,31 0,39 

Румунія 1,03 1,11 1,16 1,26 1,28 1,22 1,18 0,95 0,78 0,82 0,89 0,89 0,86 0,94 0,76 0,75 0,80 0,82 0,79 0,73 0,75 0,72 0,67 0,50 0,49 0,51 

Словацька Республіка 0,43 0,46 0,44 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,25 0,25 0,24 0,32 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Словенія 0,59 0,51 0,60 0,61 0,52 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,48 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Іспанія 0,52 0,52 0,58 0,50 0,49 0,54 0,43 0,48 0,45 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,36 0,29 0,35 0,38 0,30 0,31 0,35 

Швеція 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Сполучене Королівство 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,59 0,55 0,55 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,59 0,56 0,52 0,52 0,51 0,55 0,51 0,46 0,39 

ЄС-28 0,55 0,55 0,53 0,50 0,50 0,50 0,50 0,48 0,47 0,46 0,46 0,45 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,43 0,39 0,39 0,37 0,36 0,35 
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Таблиця B: Національні та європейські коефіцієнти викидів для електроенергії: тCO2 екв./МВтгод 
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Австрія 0,28 0,28 0,22 0,21 0,23 0,25 0,26 0,26 0,23 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,25 0,26 0,23 0,22 0,21 0,19 0,27 0,23 0,19 0,18 0,15 0,17 

Бельгія 0,43 0,42 0,41 0,41 0,43 0,41 0,38 0,35 0,36 0,33 0,33 0,30 0,30 0,30 0,29 0,30 0,27 0,27 0,26 0,25 0,28 0,22 0,22 0,19 0,18 0,19 

Болгарія 0,96 0,87 0,99 1,01 0,92 0,86 0,80 0,88 0,90 0,84 0,82 0,94 0,86 0,92 0,92 0,89 0,86 0,97 0,90 0,87 1,09 1,07 0,91 0,79 0,84 0,86 

Хорватія 0,25 0,18 0,33 0,36 0,20 0,24 0,26 0,28 0,34 0,33 0,29 0,34 0,38 0,41 0,31 0,29 0,28 0,34 0,28 0,24 0,25 0,23 0,21 0,21 0,18 0,17 

Кіпр 0,94 0,93 0,96 0,94 0,94 0,94 0,96 0,98 0,98 0,98 0,96 0,90 0,86 0,94 0,88 0,88 0,86 0,86 0,84 0,83 0,78 0,78 0,79 0,71 0,72 0,72 

Чеська Республіка 0,98 1,03 1,01 1,06 1,03 1,02 1,00 1,00 1,01 0,96 1,08 1,05 1,02 1,00 0,98 0,93 0,91 1,00 0,91 0,89 1,14 0,92 0,86 0,81 0,81 0,79 

Данія 0,63 0,88 0,70 0,72 0,85 0,71 1,05 0,79 0,67 0,58 0,50 0,52 0,53 0,69 0,50 0,41 0,63 0,51 0,45 0,47 0,66 0,36 0,26 0,34 0,27 0,17 

Естонія 2,45 2,10 2,10 1,89 2,04 2,10 2,04 1,90 1,91 1,95 1,85 1,76 1,66 1,89 1,84 1,82 1,48 1,93 1,68 1,46 2,05 1,89 1,60 1,99 1,96 1,57 

Фінляндія 0,18 0,19 0,16 0,19 0,26 0,22 0,30 0,25 0,19 0,19 0,16 0,21 0,23 0,32 0,27 0,15 0,26 0,23 0,17 0,18 0,34 0,18 0,12 0,16 0,13 0,09 

Франція 0,15 0,17 0,13 0,10 0,09 0,11 0,11 0,10 0,14 0,12 0,11 0,09 0,10 0,10 0,09 0,11 0,10 0,10 0,09 0,10 0,12 0,09 0,09 0,08 0,06 0,06 

Німеччина 0,75 0,76 0,74 0,73 0,73 0,71 0,72 0,69 0,68 0,64 0,64 0,66 0,65 0,62 0,60 0,60 0,60 0,62 0,59 0,57 0,61 0,56 0,58 0,59 0,57 0,56 

Греція 1,23 1,17 1,20 1,19 1,17 1,17 1,03 0,98 0,96 0,97 1,04 1,01 0,97 0,95 0,94 0,93 0,85 0,87 0,84 0,82 0,79 0,82 0,81 0,76 0,68 0,60 

Угорщина 0,45 0,52 0,60 0,65 0,64 0,64 0,62 0,65 0,66 0,65 0,57 0,56 0,52 0,55 0,48 0,41 0,40 0,44 0,41 0,34 0,43 0,33 0,31 0,25 0,23 0,23 

Ірландія 0,90 0,91 0,91 0,89 0,88 0,88 0,86 0,84 0,84 0,81 0,76 0,80 0,74 0,66 0,64 0,62 0,57 0,56 0,53 0,50 0,52 0,47 0,52 0,47 0,46 0,47 

Італія 0,58 0,55 0,54 0,52 0,51 0,55 0,53 0,52 0,51 0,49 0,50 0,48 0,50 0,51 0,50 0,48 0,48 0,48 0,46 0,41 0,45 0,40 0,39 0,34 0,33 0,33 

Латвія 0,09 0,10 0,08 0,11 0,13 0,12 0,14 0,13 0,13 0,12 0,12 0,11 0,10 0,10 0,08 0,07 0,09 0,07 0,09 0,09 0,29 0,13 0,08 0,12 0,10 0,12 

Литва 0,38 0,41 0,20 0,16 0,17 0,14 0,23 0,14 0,28 0,24 0,18 0,19 0,17 0,17 0,17 0,18 0,14 0,13 0,12 0,15 0,36 0,13 0,14 0,10 0,07 0,08 

Люксембург 0,42 0,44 0,41 0,40 0,30 0,18 0,15 0,09 0,03 0,03 0,03 0,06 0,18 0,16 0,19 0,19 0,18 0,17 0,14 0,18 0,20 0,14 0,15 0,09 0,09 0,06 

Мальта 1,95 1,34 1,23 1,67 1,50 1,26 1,22 1,18 1,16 1,12 1,02 1,26 1,17 1,19 1,15 1,28 1,18 1,27 1,07 1,09 1,02 1,02 1,04 0,84 0,80 0,40 

Нідерланди 0,55 0,54 0,54 0,55 0,55 0,57 0,55 0,53 0,52 0,47 0,47 0,50 0,50 0,50 0,49 0,46 0,43 0,46 0,45 0,46 0,56 0,43 0,44 0,44 0,48 0,52 

Польща 1,41 1,49 1,51 1,48 1,50 1,41 1,37 1,33 1,30 1,31 1,29 1,28 1,27 1,29 1,25 1,24 1,22 1,17 1,10 1,10 1,23 1,07 1,02 1,02 0,96 0,94 

Португалія 0,64 0,64 0,74 0,67 0,62 0,68 0,50 0,51 0,56 0,66 0,56 0,53 0,59 0,46 0,47 0,53 0,45 0,38 0,38 0,40 0,31 0,33 0,36 0,32 0,31 0,39 

Румунія 1,03 1,11 1,16 1,27 1,28 1,23 1,18 0,96 0,78 0,83 0,90 0,89 0,87 0,94 0,77 0,75 0,80 0,82 0,80 0,73 0,76 0,73 0,67 0,50 0,49 0,52 

Словацька Республіка 0,43 0,46 0,45 0,47 0,41 0,45 0,40 0,43 0,45 0,42 0,35 0,32 0,29 0,35 0,30 0,31 0,29 0,26 0,25 0,24 0,33 0,23 0,23 0,20 0,18 0,18 

Словенія 0,59 0,51 0,60 0,61 0,53 0,54 0,49 0,51 0,54 0,45 0,45 0,49 0,49 0,44 0,43 0,42 0,42 0,43 0,43 0,47 0,51 0,44 0,42 0,40 0,31 0,31 

Іспанія 0,53 0,52 0,58 0,51 0,49 0,55 0,43 0,48 0,46 0,53 0,52 0,45 0,52 0,46 0,47 0,48 0,45 0,47 0,40 0,37 0,29 0,36 0,38 0,30 0,31 0,35 

Швеція 0,01 0,02 0,02 0,02 0,03 0,03 0,05 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,03 0,04 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,07 0,02 0,01 0,02 0,01 0,01 

Сполучене Королівство 0,80 0,77 0,76 0,67 0,64 0,61 0,60 0,55 0,56 0,52 0,55 0,57 0,55 0,59 0,58 0,57 0,60 0,60 0,56 0,52 0,52 0,51 0,56 0,52 0,46 0,39 

ЄС-28 0,55 0,55 0,53 0,51 0,51 0,50 0,50 0,48 0,48 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,44 0,44 0,44 0,45 0,42 0,40 0,44 0,40 0,40 0,38 0,37 0,35 
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Таблиця C:  Національні та європейські коефіцієнти викидів для електроенергії – Підхід ОЖЦ: тCO2екв./МВтгод 
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Австрія 0,32 0,32 0,25 0,25 0,28 0,29 0,30 0,30 0,27 0,26 0,23 0,26 0,25 0,29 0,29 0,30 0,27 0,26 0,25 0,24 0,34 0,28 0,24 0,22 0,20 0,22 

Бельгія 0,46 0,44 0,43 0,44 0,45 0,44 0,40 0,37 0,39 0,36 0,35 0,32 0,33 0,33 0,32 0,34 0,31 0,31 0,30 0,30 0,33 0,26 0,26 0,23 0,21 0,23 

Болгарія 1,02 0,92 1,04 1,07 0,97 0,91 0,84 0,92 0,94 0,87 0,85 0,98 0,89 0,95 0,95 0,92 0,89 1,01 0,94 0,91 1,13 1,10 0,95 0,82 0,87 0,89 

Хорватія 0,29 0,20 0,38 0,41 0,24 0,27 0,29 0,31 0,39 0,38 0,32 0,38 0,42 0,46 0,34 0,32 0,31 0,38 0,31 0,27 0,28 0,26 0,24 0,23 0,19 0,19 

Кіпр 1,07 1,06 1,10 1,08 1,07 1,07 1,10 1,12 1,12 1,13 1,09 1,03 0,98 1,07 1,00 1,01 0,98 0,98 0,97 0,95 0,89 0,89 0,91 0,82 0,83 0,83 

Чеська Республіка 1,01 1,06 1,04 1,09 1,06 1,06 1,03 1,04 1,04 1,00 1,12 1,09 1,06 1,03 1,02 0,96 0,94 1,04 0,95 0,94 1,20 0,98 0,92 0,88 0,88 0,86 

Данія 0,66 0,93 0,74 0,76 0,90 0,76 1,13 0,85 0,73 0,64 0,55 0,57 0,59 0,75 0,56 0,46 0,69 0,56 0,50 0,52 0,78 0,41 0,30 0,38 0,31 0,20 

Естонія 2,47 2,12 2,12 1,90 2,05 2,11 2,05 1,91 1,92 1,96 1,86 1,77 1,67 1,90 1,85 1,82 1,49 1,93 1,69 1,47 2,11 1,92 1,64 2,02 1,99 1,60 

Фінляндія 0,22 0,23 0,19 0,23 0,30 0,27 0,34 0,29 0,23 0,22 0,21 0,26 0,28 0,38 0,32 0,19 0,31 0,27 0,22 0,22 0,43 0,23 0,17 0,21 0,17 0,14 

Франція 0,16 0,18 0,14 0,10 0,10 0,11 0,12 0,11 0,15 0,13 0,12 0,09 0,10 0,11 0,10 0,12 0,11 0,12 0,11 0,11 0,14 0,10 0,10 0,09 0,07 0,07 

Німеччина 0,79 0,79 0,77 0,76 0,77 0,75 0,76 0,72 0,71 0,68 0,68 0,70 0,68 0,65 0,64 0,64 0,64 0,68 0,64 0,63 0,67 0,62 0,64 0,66 0,65 0,63 

Греція 1,29 1,23 1,26 1,24 1,22 1,23 1,08 1,02 1,01 1,02 1,09 1,07 1,02 1,00 0,99 0,98 0,91 0,93 0,90 0,87 0,84 0,88 0,87 0,81 0,72 0,64 

Угорщина 0,48 0,56 0,65 0,70 0,69 0,69 0,68 0,70 0,71 0,70 0,61 0,60 0,57 0,60 0,53 0,48 0,46 0,51 0,49 0,41 0,51 0,39 0,36 0,30 0,28 0,27 

Ірландія 0,97 0,98 0,98 0,96 0,95 0,95 0,93 0,92 0,92 0,90 0,84 0,88 0,81 0,73 0,71 0,69 0,64 0,62 0,60 0,57 0,59 0,54 0,59 0,52 0,52 0,52 

Італія 0,65 0,63 0,61 0,59 0,59 0,63 0,60 0,59 0,59 0,57 0,57 0,55 0,58 0,59 0,58 0,56 0,56 0,56 0,54 0,49 0,54 0,48 0,47 0,42 0,41 0,42 

Латвія 0,11 0,12 0,10 0,12 0,15 0,13 0,16 0,15 0,14 0,14 0,14 0,13 0,12 0,12 0,10 0,09 0,11 0,09 0,11 0,11 0,36 0,16 0,12 0,18 0,16 0,20 

Литва 0,44 0,48 0,23 0,19 0,19 0,16 0,27 0,16 0,33 0,27 0,21 0,22 0,21 0,20 0,20 0,21 0,17 0,16 0,15 0,18 0,45 0,17 0,17 0,13 0,10 0,11 

Люксембург 0,42 0,45 0,42 0,41 0,31 0,19 0,16 0,09 0,03 0,03 0,04 0,07 0,21 0,19 0,22 0,22 0,22 0,19 0,16 0,21 0,23 0,16 0,18 0,11 0,11 0,07 

Мальта 2,16 1,48 1,37 1,85 1,67 1,43 1,40 1,35 1,33 1,28 1,16 1,45 1,34 1,36 1,31 1,47 1,35 1,46 1,23 1,25 1,17 1,17 1,19 0,97 0,92 0,46 

Нідерланди 0,60 0,60 0,60 0,61 0,61 0,62 0,60 0,58 0,57 0,52 0,52 0,55 0,55 0,55 0,55 0,52 0,49 0,51 0,51 0,54 0,65 0,50 0,50 0,49 0,54 0,58 

Польща 1,47 1,54 1,57 1,54 1,56 1,47 1,42 1,39 1,35 1,36 1,34 1,34 1,33 1,35 1,30 1,30 1,28 1,22 1,16 1,17 1,32 1,15 1,10 1,10 1,03 1,01 

Португалія 0,71 0,71 0,82 0,74 0,68 0,75 0,55 0,56 0,62 0,73 0,62 0,59 0,65 0,51 0,53 0,59 0,50 0,43 0,43 0,45 0,36 0,39 0,42 0,37 0,37 0,46 

Румунія 1,15 1,23 1,27 1,38 1,39 1,33 1,28 1,04 0,85 0,89 0,96 0,96 0,93 1,01 0,81 0,80 0,85 0,86 0,84 0,76 0,80 0,76 0,70 0,53 0,52 0,55 

Словацька Республіка 0,46 0,49 0,47 0,51 0,45 0,48 0,43 0,46 0,48 0,45 0,38 0,34 0,31 0,37 0,32 0,33 0,31 0,27 0,27 0,27 0,37 0,27 0,28 0,24 0,22 0,23 

Словенія 0,61 0,53 0,62 0,63 0,54 0,56 0,51 0,53 0,56 0,46 0,47 0,51 0,51 0,46 0,45 0,44 0,44 0,45 0,46 0,50 0,54 0,47 0,45 0,43 0,33 0,33 

Іспанія 0,55 0,55 0,62 0,53 0,52 0,58 0,46 0,51 0,49 0,57 0,56 0,49 0,57 0,50 0,52 0,54 0,50 0,52 0,46 0,42 0,34 0,40 0,43 0,35 0,36 0,40 

Швеція 0,02 0,03 0,03 0,03 0,04 0,03 0,06 0,04 0,04 0,04 0,03 0,04 0,04 0,06 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,13 0,04 0,04 0,04 0,03 0,03 

Сполучене Королівство 0,85 0,82 0,81 0,72 0,69 0,66 0,65 0,60 0,61 0,57 0,61 0,63 0,61 0,65 0,65 0,64 0,67 0,67 0,64 0,60 0,60 0,59 0,63 0,59 0,54 0,47 

ЄС-28 0,59 0,58 0,57 0,54 0,54 0,54 0,53 0,52 0,51 0,50 0,50 0,49 0,50 0,50 0,49 0,48 0,48 0,49 0,47 0,45 0,49 0,45 0,45 0,43 0,42 0,40 
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