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Чинники змін запасів вуглецю в резервуарі 
ґрунтів

• обсяги збору врожаю 
сільськогосподарських культур;

• обсяги внесення рослинних решток;
• обсяги внесення добрив (у тому числі і 

мінеральних);
• застосування сівозмін та технологій 

обробки землі
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Викиди СО2, площі збору врожаю та обсяги 
внесення органічних добрив в Україні
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Ключові показники політик, що впливають 
на обсяги викидів ПГ у землекористуванні
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Оцінка обсягів викидів ПГ
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Оцінка обсягів викидів (+) та поглинання (-) 
вуглецю 2010-2050 рр., млн т СО2-екв

гпь

гчь

гхь

геь

гбь

ь

бь

еь

хь

чь

пь

еьбь еьеь еьхь еьчь еьпь

дСв2м2с636В2зк6Д4СО8601СВ2Ск3199іЯ

г6з89,71Ов94т6П2а743

г627м198Д94т6П2а743666666666666666666666666666

г6В,т92О2м8К6УЮгЗАГГ6

г69,В71П4щ8594т627м198Д94т6П2а743
4С1 72 , О56

г69234т6С,О,ищ8594т6С27В8368
720747,99і6 2С8386а1м1В278Д94т6В713
-1023456783,9в86666666666666666666666666666666666666666



8

Витрати на впровадження політик та 
заходів, спрямованих на забезпечення 
низьковуглецевого розвитку, млн грн.
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