
Кетрін Хігхем

Регіональний менеджер (Європа, 
Близький Схід та Африка)

Міста, країни та регіони CDP

ПРОТИДІЯ ЗМІНАМ КЛІМАТУ, ЩО 

ҐРУНТУЄТЬСЯ НА АНАЛІЗІ ДАНИХ
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CDP є міжнародною неприбутковою організацією, яка займається протидією 

кліматичним змінам, з метою забезпечення процвітаючої економіки, яка працює 

на людей та планету.
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ПРО CDP

Інформація є фундаментальною основою для дій. Ми допомагаємо містам, 

компаніям та інвесторам виміряти, зрозуміти та мінімізувати їх вплив на довкілля.

Світова економіка розглядає CDP як золотий стандарт екологічної звітності з 

найповнішим набором даних про дії на рівні міст та корпорацій.

Ми прагнемо зробити екологічну звітність загальною тенденцією та надати 

детальні відомості для стимулювання створення світу зі збереженим кліматом, 

безпечною водою та збереженими лісами. 



У 2019 році:

650+ інвесторів із активами 87 трлн дол. США
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110+ членів ланцюга поставок із купівельною спроможністю понад 3 трлн дол. США

8,400+ компаній, які звітують через CDP

800+ міст розкрили інформацію щодо кліматичних показників 

120+ країн та регіонів вимірювали свій вплив на довкілля

ЗАЦІКАВЛЕНІ СТОРОНИ CDP

citiesemea@cdp.net | @CDP

mailto:citiesemea@cdp.net


950+ 
міст, країн та регіонів 

відкрили інформацію 

CDP у 2019 році
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Місцеві органи влади 

Великобританії | @CDP



МІСТА ТА КЛІМАТИЧНІ ЗМІНИ

6 CDP Cities | @CDP

Міста складають приблизно 

70%
глобальних викидів CO2 та 

споживають близько

двох 

третин
світової енергії

Понад

50%
потенціалу зменшення викидів у 

містах припадає на міста, де  

мешкає менше ніж

750,000
осіб

В той час як міста займають 

лише

сухопутної території, у них 

проживає

населення усього світу
(очікується, що цей показник зросте 

до 70 % у 2050 році)

Міста CDP



РОБОТА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ім'я | @Twitter7

Міста, які вперше 

розкрили інформацію, 

мають цільові значення 

щодо зменшення 

викидів вуглецю

Міста, які вдруге 

розкрили інформацію, 

мають цільові значення 

щодо зменшення 

викидів вуглецю

Міста, які втретє 

розкрили інформацію, 

мають цільові значення 

щодо зменшення 

викидів вуглецю



РОБОТА ЩОДО РОЗКРИТТЯ ІНФОРМАЦІЇ

Ім'я | @Twitter8

Більше 90 % міст мають цільові 

значення щодо зменшення 

викидів вуглецю



ЯК МИ ПРАЦЮЄМО З НАШИМИ 
ПАРТНЕРАМИ

Збір ініціатив по 

окремих секторах
Заходи та 

підтримка

Технічна 

підтримка

Дослідження 

та правовий 

захист

Міста керують даними щодо 

довкілля для прийняття рішень

1 2 3 4
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Міста надають дані до 

CDP та ICLEI

CDP керує 

даними 

міста

Усі дані викладаються у публічний 

простір на нашому Порталі 

відкритих даних

Наші партнери 

отримують дані міст 

через CDP6

CDP та наші партнери працюють 

із містами, країнами та регіонами



ТЕМИ ЗАПИТАЛЬНИКА ДЛЯ МІСТ

Армінель Ловелл | @CDP

Врядування та 

управління даними

Кліматичні загрози та 

адаптація

Викиди вуглецю 

всього міста та 

скорочення викидів

Енергоресурси Транспорт

Продовольство Відходи 
Безпека водних

ресурсів

Можливості



11 Армінель Ловелл | @CDP

ВІД 

РОЗКРИТТЯ 

ДО ДІЇ

Метод бальних оцінок CDP забезпечує повноцінний огляд 

відповідей міст на наші щорічні запитальники. Він визначає 

прогрес міст на шляху до кліматичного лідерства шляхом вжиття 

рішучих дій досягнення цілей Паризької угоди.
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Що потрібно, щоб стати лідером?

Рівень: D

Рівень: С

Рівень: В

Рівень: А

РОЗКРИТТЯ

ОБІЗНАНІСТЬ

УПРАВЛІННЯ

ЛІДЕРСТВО

Міста на початку 

шляху щодо 

визначення 

кліматичного 

впливу та/або 

усвідомлення 

інформаційних 

прогалин

Міста 

усвідомлюють, 

вимірюють та 

звітують про 

кліматичний 

вплив

Міста вживають 

заходів щодо 

мінімізації 

кліматичних 

змін та 

збільшення 

своєї здатності 

їм протистояти

Міста 

визначають та 

досягають 

амбітних цілей 

протидії змінам 

клімату 

Політичне 

зобов'язання 

мера

Оцінка ризиків

План адаптації

Кадастр міських 

викидів

План дій для 

міста

Цільові значення 

скорочення викидів 

міста

Взаємодія з 

компаніями

Ціль: 100 % 

переходу міста на 

відновлювальну 

енергію

Оцінка ризиків 

водних ресурсів 

та план дій
Звітування 

прозорих даних 

високої якості
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ВІДКРИЙТЕ ДЛЯ СЕБЕ ДАНІ CDP ЩОДО МІСТ, КРАЇН ТА РЕГІОНІВ

Данні CDP щодо міст, країн та регіонів доступні на безоплатній основі на 

Порталі відкритих даних

дані

Ефективність 

даних CDP
Програми технічної 

підтримки та 

розбудови

Найсучасніші 

дослідження та звіти

Підтримка кліматичних 

програм у містах, 

країнах та регіонах на 

міжнародних форумах 

Наукова 

спільнота

Оксфордський 

університет

Гарвардський 

університет

Lancet 

Countdown

Єльський центр 

обробки даних

55+

університетів

Бізнес 

спільнота

Громадянське 

суспільство

Фінансова 

спільнота

Політична 

спільнота

Національні 

уряди

РКООНЗК

(UNFCCC)
Європейська 

Комісія

We Mean 

Business

7 300 

компаній, 

які надають 

дані

525+ 

інвестиційних 

учасників 

CDP

Посередник

Інститут 

світових 

природних 

ресурсів

America’s 

Pledge Міжнародний 

фонд захисту 

природи

Міжнародна 

рада з питань 

місцевих 

кліматичних 

ініціатив

ICLEI

Лідерська 

група С40 з 

питань 

кліматичних 

змін

Climate Action 

100+

Всесвітня 

організація 

«Об'єднані міста 

та місцеві органи 

влади»-БСЗА

UCLG-MEWA

Американська 

рада з питань 

енерго-

ефективної 

економіки

ACEEE

Всесвітня 

організація 

«Об'єднані міста 

та місцеві органи 

влади»-Африка

UCLG Africa

Кліматична 

група

We Are 

Still In

Глобальна 

угода мерів з 

питань протидії 

змінам клімату 

та енергетики
UK100

Regions4

Балтійський 

союз міст



ГЛОБАЛЬНА УГОДА МЕРІВ З ПИТАНЬ ПРОТИДІЇ ЗМІНАМ 
КЛІМАТУ ТА ЕНЕРГЕТИКИ
CDP одна з офіційних платформ звітування для Глобальної угоди мерів

Армінель Ловелл | @CDP

РЕГІОНАЛЬНІ  УГОДИ

ПЛАТФОРМИ ДЛЯ ЗВІТУВАННЯ 



Міста вивчають найкращі науково обґрунтовані шляхи визначення цілей 

зменшення викидів вуглецю, що дозволяє їм зробити внесок у досягнення 

цілей Паризької угоди..

14

НОВІ ТРЕНДИ ТА НАЙКРАЩА ПРАКТИКА

Міста проводять оцінку ризиків та вразливостей, щоб зрозуміти та спланувати 

кліматичні ризики та наслідки, включаючи ті, що стосуються безпеки водних 

ресурсів.

Міста встановлюють амбітні цілі у сфері відновлюваної енергетики, а понад 

100 міст встановлюють цілі досягнення рівня відновлюваної енергетики 70% і 

більше у 2017 році.

Міста розробляють плани з протидії змінам клімату, щоб включити відповідні 

заходи у процес прийняття рішень у містах.

Армінель Ловелл | @CDP



Контактна особа:       Кетрін Хігхем

Регіональний менеджер ЄБСА, Міста, країни та регіони

Email: Catherine.higham@cdp.net

Дякую Вам!

КОНТАКТНІ ДАНІ CDP
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