
 
 

Німеччина підтримує Україну на шляху до сталого розвитку 

30 Квітня 2021, 10:27 

 

 

Міністр захисту довкілля та природних ресурсів України Роман Абрамовський 

зустрівся з Надзвичайним і Повноважним Послом Федеративної Республіки Німеччина 

в Україні Анкою Фельдгузен, щоб обговорити стан реалізації українсько-німецьких 

проєктів і впровадження в Україні зеленого порядку денного.  

Роман Абрамовський: “Німеччина надійний партнер України. У сфері захисту  

довкілля ми спільно реалізуємо низку проєктів та щиро вдячні німецькому Уряду за 

сприяння в просуванні реформ та допомогу на цьому шляху своїм досвідом та 

знаннями. Сподіваюся на продовження плідної співпраці та підтримку Німеччиною 

амбітного українського Другого національно-визначеного внеску до Паризької угоди і 

створення Українського кліматичного фонду”. 

Міністр повідомив, що Україна перебуває на фінальному етапі оновлення внеску в 

Паризьку Угоду та завершує консультації зі стейкхолдерами по всіх секторах, аби 

сформувати кінцеву ціль по скороченню викидів.  

За словами Романа Абрамовського, українська ціль в НВВ2 є цілком досяжною - до 

2030 року на 65 % скоротити викиди парникових газів від рівня 1990 року. Однак, при 

її реалізації не уникнути значних фінансових вкладень, адже на всі сектори економіки 

очікують масштабні трансформації.  

Роман Абрамовський: “Одним із шляхів та механізмів фінансування реалізації цілей 

НВВ2 ми вбачаємо в Українському кліматичному фонді. Його створення є важливим 



для Міндовкілля. Наша мета, аби кошти з екологічних податків йшли на конкретні 

програми зі стимулювання модернізації і заходів енергоефективності промисловості та 

інших напрямків скорочення викидів” 

Окрему увагу Роман Абрамовський приділив проєктам з розвитку лісового 

господарства та збільшення площ українських лісів. Він повідомив, що за дорученням 

Президента в Україні до 2030 року площі лісів збільшать до 1 млн. га.  

У свою чергу, Надзвичайний і Повноважний Посол Федеративної Республіки 

Німеччина в Україні Анка Фельдгузен відзначила, що Німеччина позитивно оцінює 

прагнення України в кліматичній політиці, розбудові ефективної системи екологічних 

фінансів та інших ключових сферах захисту довкілля. 

Україна та Німеччина спільно втілює такі проєкти: 

 GIZ “Найкращі доступні технології та методи управління (НДТМ) для України”. 

Один з результатів - законопроєкт 4167-д “Про запобігання, зменшення та 

контроль забруднення, що виникає в результаті промислової діяльності»; 

 GIZ “Підтримка впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових 

газів в Україні”. Результат - запускається у роботу система моніторингу, звітності 

та верифікації викидів парникових газів. Це посилить контроль за звітністю 

підприємств; 

 Німецько-український агрополітичний діалог. Спільно розробили порядок 

проведення національної інвентаризації лісів. Його нещодавно затвердив 

український Уряд; 

 Співпраця з Глобальним Центром моніторингу пожеж (GFMC). Тривають роботи 

над Державною стратегією національної системи управління ландшафтними 

пожежами; 

 “Підтримка природно-заповідних територій в Україні” (KfW). Результати: 

створюється Державний кадастр природно-заповідного фонду України, закупили 

нову форму для спеціалістів нацпарків, оновили обладнання та техніку, 

розробляються нові вебсайти нацпарків, розвивається туристична інфраструктура 

парків. 
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Preparing to fight forest fires 
 

30 April 2021 

 

Germany supports Ukraine on the path to sustainable development 
 

The Minister of Environmental Protection and Natural Resources of Ukraine Roman 

Abramovsky met with the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal 

Republic of Germany to Ukraine Anka Feldguzen to discuss the implementation of 

Ukrainian-German projects and the introduction of a green agenda in Ukraine. 

 

Roman Abramovsky: “Germany is a reliable partner of Ukraine. In the field of environmental 

protection, we jointly implement a number of projects and are sincerely grateful to the 

German Government for its assistance in advancing reforms and assisting in this path with its 

experience and knowledge. I hope that Germany will continue its fruitful cooperation and 

support the ambitious Ukrainian Second National-Defined Contribution to the Paris 

Agreement and the creation of the Ukrainian Climate Fund. ” 

 

The Minister said that Ukraine is in the final stage of renewing its contribution to the Paris 

Agreement and is concluding consultations with stakeholders in all sectors to form the 

ultimate goal of reducing emissions. 

 

According to Roman Abramovsky, the Ukrainian goal in NVV2 is quite achievable - to 

reduce greenhouse gas emissions by 65% from the 1990 level by 2030. However, its 

implementation does not avoid significant financial investments, because all sectors of the 

economy expect large-scale transformations. 

 

Roman Abramovsky: “We see the Ukrainian Climate Fund as one of the ways and 

mechanisms of financing the implementation of the HBV2 goals. Its creation is important for 

the Ministry of Environment. Our goal is for environmental tax funds to go to specific 

programs to stimulate modernization and energy efficiency measures in industry and other 

areas of emission reductions. ” 



 

Roman Abramovsky paid special attention to projects on forestry development and increasing 

the area of Ukrainian forests. He said that on behalf of the President in Ukraine by 2030 the 

forest area will increase to 1 million hectares. 

 

In turn, the Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Federal Republic of 

Germany to Ukraine Anka Feldgusen noted that Germany positively assesses Ukraine's 

aspirations in climate policy, building an effective system of environmental finance and other 

key areas of environmental protection. 

 

Ukraine and Germany jointly implement the following projects: 

 GIZ “Best Available Technologies and Management Methods (BATM) for Ukraine”. 

One of the results is Bill 4167-d “On Prevention, Reduction and Control of Pollution 

Arising as a Result of Industrial Activity”; 

 GIZ “Support to the introduction of the greenhouse gas emission allowance trading 

system in Ukraine”. The result is a system for monitoring, reporting and verifying 

greenhouse gas emissions. This will strengthen control over the reporting of 

enterprises; 

 German-Ukrainian agropolitical dialogue. Together they developed a procedure for 

conducting a national forest inventory. It was recently approved by the Ukrainian 

Government; 

 Cooperation with the Global Fire Monitoring Center (GFMC). Work is underway on 

the State Strategy of the National Landscape Fire Management System; 

 “Support of nature reserves in Ukraine” (KfW). Results: the State Cadastre of the 

Nature Reserve Fund of Ukraine is created, a new uniform for specialists of national 

parks is purchased, equipment and machinery are updated, new websites of national 

parks are developed, and the tourist infrastructure of parks is developed. 

 


