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Перелік скорочень

Перелік скорочень

CO2 Діоксид вуглецю

COVID-19 Коронавірусна хвороба, викликана коронавірусом 
SARS-CoV-2

ВДЕ Відновлювані джерела енергії

«ГарПок» ДП «Гарантований покупець»

Держенергоефективності Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України (ДАЕЕ)

ЕСКО Енергосервісна компанія

е/е Електрична енергія

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ Європейський інвестиційний банк

ЄС Європейський Союз

ККД Коефіцієнт корисної дії

МВт Мегават

Міндовкілля Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України

Мінекономіки Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України

Міненерго Міністерство енергетики України

Мінінфраструктури Міністерство інфраструктури України

Мінрегіон Міністерство розвитку громад та територій України

Мінфін Міністерство фінансів України

НКРЕКП
Національна комісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики та комунальних 
послуг (Регулятор)

ОЕСР Організація економічного співробітництва та розвитку

ООН Організація Об’єднаних Націй

ПСО Покладення спеціальних обов’язків

ПРООН Програма розвитку Організації Об’єднаних Націй

СКМУ Секретаріат Кабінету Міністрів України

США Сполучені Штати Америки

ТВт Терават

ENTSO-E Європейська мережа системних операторів передачі 
електроенергії

ETES Технологія електричного зберігання теплової енергії

NECP Національний план з енергетики та клімату
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Резюме

Резюме

Цей квартальний звіт висвітлює кращі світові 
практики, політики та заходи з декарбоніза-
ції, визначає прогалини в політиках України 
наприкінці 2020 року та протягом першого 
кварталу 2021 року у порівнянні з порядком 
денним Європейського зеленого курсу, а та-
кож надає рекомендації щодо застосування 
таких практик та їх ефективного використан-
ня в Україні. Основний наголос робиться на 
найкращих практиках, які були запроваджені 
у країнах світу у відповідь на наслідки та ви-
клики, що пов’язані з пандемією COVID-19.

В якості додатку також пропонується огляд 
основних політик та заходів з (де)карбоні-
зації та «зеленого» переходу в сферах енер-
гетики, зміни клімату та сталого розвитку, 
які були заплановані або прийняті в Україні 
протягом березня 2021 року.

На основі аналізу анонсованих, запланова-
них та/або прийнятих політик протягом цьо-
го періоду, а також кращих світових практик, 
були визначені найбільш актуальні та пріо-
ритетні теми:

Тарифна політика. Початок 2021 ро-
ку був пов’язаний з підвищенням ринко-
вих цін на природний газ, а також через 
те, що тариф на електроенергію не покри-
вав реальних витрат. Для вирішення цієї 
проблеми, українська влада прийняла ряд 
регуляторних змін до тарифів на вироб-
ництво теплової енергії, постачання елек-
троенергії та газу для населення.

Рекомендації: 

• прийняти рішення про поступове при-
ведення регульованих цін та тарифів до 
ринкових значень шляхом відображен-
ня в них реальних витрат, з відповідними 
графіками реалізації;

• розробити та прийняти Порядок захисту 
вразливих споживачів, що має визначати 
чіткі критерії вразливих споживачів, по-
рядок їх обліку, моніторингу та контролю 
за належністю до такої категорії, а найго-
ловніше – спеціальні заходи підтримки і 
захисту;

• опрацювати, спільно з енергопостачаль-
ними компаніями і/або фінансовими уста-
новами, додаткові інструменти підтрим-
ки вразливих споживачів на основі таких 
кращих практик як: надання знижки на 
сплату рахунків протягом зимового періо-
ду, надання додаткової фінансової допо-
моги, відтермінування оплати іпотечних 
та енергетичних рахунків;

• вивчити досвід ЄС із діджиталізації та 
спрощення процедури зміни постачаль-
ників природного газу та електроенергії, 
запровадити фінансові стимули для насе-
лення до встановлення систем «розумно-
го» обліку енергоспоживання; 

• забезпечити надійність, прозорість та на-
явність інформації щодо всіх компонентів 
тарифів, що допоможе відновити довіру, а 
також забезпечити пояснення всіх змін до 
тарифної політики споживачам, з метою 
уникнення непорозумінь, маніпуляцій та 
неузгодженостей;
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Резюме

• розробити окрему стратегію НКРЕКП із 
підтримки споживачів на основі найкра-
щих практик та досвіду регулятора ринків 
газу та електроенергії у Сполученому Ко-
ролівстві;

• забезпечити створення повноцінних, про-
стих, прозорих та ефективних законодав-
чих умов для функціонування енергосер-
вісних компаній (ЕСКО) та застосування 
енергосервісних контрактів шляхом при-
йняття відповідних законодавчих актів;

• розглянути питання збільшення фінансу-
вання у державному бюджеті на впрова-
дження енергоефективних заходів в усіх 
секторах економіки.

Вугільний сектор енергетики. Ситу-
ація в Україні на початку 2021 року була 
пов’язана з періодом холодів, що вплину-
ло на енергосистему, коли попит на елек-
троенергію значно підвищився. Наявні по-
тужності, що споживають викопне паливо, 
не могли забезпечити покриття такого на-
вантаження. Зокрема на вугільних елек-
тростанціях (ТЕС, ТЕЦ) запаси вугілля на 
складах становили рівень, який був вдвічі 
менший мінімальної норми, а восени 2020 
року на деяких атомних електростанціях 
все ще тривали ремонтні роботи. Пробле-
матична ситуація також поєдналась з фак-
том того, що на низці українських ТЕС від-
булися аварійні зупинки енергоблоків та 
вирішувалась відновленням імпорту елек-
троенергії з Росії та Білорусі.

Рекомендації:

• переглянути пріоритети політики в елек-
троенергетиці (збільшення встановле-
ної потужності на ВДЕ у загальному енер-
гетичному балансі, заміщення вугільних 
електростанцій на високоефективні уста-
новки комбінованого циклу, припинен-
ня субсидування викопного палива та  
фінансової підтримки компаній, що пов’я-
зані з викопним паливом);

• розробити або здійснити супровід розгля-
ду ВРУ законодавства щодо систем аку-
мулювання енергії, провести конкурси на 
високоманеврову генерацію (балансери);

• впроваджувати політики та тарифні стра-
тегії для стимулювання заходів з управлін-
ня попитом, розвитку «розумних» мереж, 
децентралізованих систем малої генера-
ції енергії, систем зберігання та акумуля-
ції енергії, «інтернету речей» в енерге-
тичному секторі, встановлення «розум-
них» лічильників, посилення проз’юмерів, 
впровадження технології blockchain для 
взаєморозрахунків;

• при реалізації програм реформування ву-
гільної галузі сприяти впровадженню най-
кращих та сучасних технологій на терито-
ріях шахт та вугільних електростанцій, які 
підлягатимуть закриттю та ліквідації;

• при реалізації програм трансформації ву-
гільних регіонів врахувати підходи до 
комплексного планування закриття шахт, 
зокрема розробити матеріали (настанови, 
керівництва) щодо відновлення навко-
лишнього середовища та зміни цільового 
призначення активів з акцентом на про-
цес управління на національному, регіо-
нальному та місцевих рівнях;
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Резюме

• розробити спеціальні пакети соціальної 
допомоги працівникам, які стають безро-
бітними внаслідок закриття вугільних під-
приємств, або забезпечити фінансування 
перекваліфікації працівників, які працю-
ють в сферах, пов’язаних з викопним па-
ливом.

Розвиток сектору ВДЕ. Сектор перебу-
ває в стані глибокої кризи через борги «Га-
рантованого покупця» перед ВДЕ-вироб-
никами, що станом на 1 березня 2021 ро-
ку, оцінюються на рівні 18,9 млрд грн. До 
того ж, відповідно до оцінки Energy Policy 
Tracker, з початку пандемії COVID-19 Укра-
їна продовжує підтримувати фінансування 
сектору викопного палива та традиційних 
технологій генерації енергії. На протива-
гу, дії урядів закордонних країн у відповідь 
на кризу COVID-19 дозволяють стверджу-
вати, що стимулювання економічного від-
новлення відбувається через підтримку 
сектору ВДЕ.

Рекомендації: 

• вирішити проблему заборгованості з ви-
робниками електроенергії з ВДЕ за «зе-
леним» тарифом – як короткостроковими 
інструментами (запозичення), так і довго-
строковими рішеннями (перегляду дже-
рел фінансування послуг «ГарПоку», пе-
редусім врегулювання боргу «Укренер-
го», приведення регульованих цін для 
населення до ринкового рівня, перехід 
від товарної до фінансової моделі ПСО та 
ін.); 

• підтримувати прогнозовану політику у сфе-
рі ВДЕ з визначенням чітких цілей збіль-
шення виробництва енергії з альтернатив-
них джерел в усіх секторах (зокрема опа-
лення та охолодження, транспорту) задля 
уникнення асиметричного розвитку сектору;

• узгодити та синхронізувати цілі ВДЕ всіх 
стратегічних документів та проєктів таких 
документів (Національного плану з енер-
гетики та клімату, Національного плану дій 
з енергоефективності, Енергетичної страте-
гії України на період до 2035 року, Концепціїї 
«зеленого» енергетичного переходу Укра-
їни до 2050 року, Національної економіч-
ної стратегії на період до 2030 року та Угоди 
про асоціацію між Україною та ЄС).

Державне фінансування «зеленого» 
відновлення. Попри пандемію COVID-19 
та прагнення декарбонізувати економі-
ку, Україна продовжує надавати підтримку 
вугільному сектору, в той час як фінансу-
вання галузі декарбонізації, енергоефек-
тивності та екологічних заходів зменшу-
ється (згідно з аналізом видатків держав-
ного бюджету на 2021 рік). На противагу, 
уряди розвинених країн активно розро-
бляють економічні пакети відновлення та 
«зелені» стимули спрямовані на подолан-
ня наслідків кризи COVID-19 та «озеленен-
ня» економіки. 

Рекомендації:

• під час підготовки пропозицій до держав-
ного бюджету на наступний рік розплану-
вати у середньостроковій перспективі (5-7 
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Резюме

років) видатки на вугільну галузь, застосу-
вавши вимоги Бюджетного кодексу що-
до середньострокового бюджетного пла-
нування (3 роки) на рівні відповідних бю-
джетних програм;

• створити цільовий фонд для акумулюван-
ня коштів та розробити систему його на-
повнення з податків на викиди, щоб спря-
мувати доходи на декарбонізацію та захо-
ди з охорони навколишнього середовища;

• розробити стратегію зеленого фінансуван-
ня, в якій передбачити джерела й інстру-
менти фінансування видатків на екологіч-
ні заходи та енергоефективність з можли-
вістю комбінованого фінансування (кошти 
як державного, так і приватного секторів);

• стежити за прогресом ЄС у розробці, вста-
новленні правил та затвердженні фінан-
сових механізмів у рамках Європейсько-
го зеленого курсу, ініціювати переговори 
та розвивати діалог для укладення угод / 
подачі заявок для використання цих меха-
нізмів.

Декарбонізація транспорту. Поштов-
хом до визнання важливості розвитку еко-
логічного транспорту в Україні стала пан-
демія COVID-19, коли виникла потреба у 
безконтактному індивідуальному пересу-
ванні. Лише в кінці 2020 року Мінінфра-
структури спільно з Міндовкілля розпоча-
ли процес розробки Національної велоси-
педної стратегії, що дозволить покращити 
мобільність громадян та наблизити тран-
спортний сектор України до декарбоніза-
ції. На противагу, уряди розвинених кра-
їн ще задовго до пандемії впроваджували 
відповідні ініціативи, зокрема із заохочен-
ня використання велосипедів.

Рекомендації:

• прискорити розробку Національної вело-
сипедної стратегії, в якій встановити ви-
моги до місцевих органів влади та органів 
місцевого самоврядування щодо розроб-
ки місцевих велосипедних стратегій та ці-
льових програм розвитку міст, регіонів та 
ОТГ;

• схвалити Національну велосипедну стра-
тегію України та ініціювати розробку пла-
ну з декарбонізації транспортного секто-
ру (як варіант – у рамках перегляду Націо-
нальної транспортної стратегії України на 
період до 2030 року);

• сприяти збільшенню інвестицій у будів-
ництво велосипедної інфраструктури.



1. Тарифна політика

Початок 2021 року був пов’язаний з підвищен-
ням ринкових цін на природний газ, а також 
через те, що тариф на електроенергію не по-
кривав реальних витрат. Для вирішення цієї 
проблеми, українська влада прийняла ряд ре-
гуляторних змін до тарифів на виробництво 
теплової енергії1, а також на постачання елек-
троенергії2 та газу3 для населення. Зокрема, 
уряд встановив граничні ціни4 на постачан-
ня природного газу населенню, а НКРЕКП пе-
реглянула та знизила тариф на розподіл при-
родного газу5 побутовим споживачам.

У лютому 2021 року, відбулось підписання6 
Меморандуму між місцевими органами вла-
ди, Міненерго, Мінрегіоном, НКРЕКП та «На-
фтогазом» про незмінність тарифів на опа-
лення та гаряче водопостачання до травня 
2021 року. Крім цього, Антикризовий енерге-
тичний штаб, під головуванням Прем’єр-мі-
ністра, схвалив7 план дій з впровадження 
цього Меморандуму. 

1 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/712323.html
2 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;js
essionid=59256606292BAD81DCCCFF30EADBB070.app1?art_
id=245503654&cat_id=35109 
3 https://ua-energy.org/uk/posts/yakymy-budut-taryfy-na-
rozpodil-hazu-v-2021-rotsi 
4 https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovlennya-granichnoyi-cini-
na-gaz-znizit-jogo-vartist-dlya-naselennya-v-serednomu-na-30-
premyer-ministr  
5 https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/19/670127/ 
6 https://ua-energy.org/uk/posts/minrehion-rozrobyv-plan-
dii-na-vykonannia-memorandumu-pro-nezminnist-taryfiv-
chernyshov?fbclid=IwAR1mrir_DFj38NdN_YXn25i13gGUwtTeH6i
D95A5h67WvKpVrm54liKLFJ8 
7 https://www.kmu.gov.ua/en/news/antikrizovij-energetichnij-shtab-
zatverdiv-plan-dij-shchodo-realizaciyi-memorandumu-u-sferi-
postachannya-teploenergiyi-ta-garyachoyi-vodi-premyer-ministr 

Рекомендації. 

Уряду України (Міненерго, 
Мінсоцполітики, Мінфін), НКРЕКП:

• прийняти рішення про поступове при-
ведення регульованих цін та тарифів до 
ринкових значень шляхом відображен-
ня в них реальних витрат, з відповідними 
графіками реалізації;

• розробити та прийняти Порядок захисту 
вразливих споживачів8, що має визнача-
ти чіткі критерії вразливих споживачів, по-
рядок їх обліку, моніторингу та контролю за 
належністю до такої категорії, а найголовні-
ше – спеціальні заходи підтримки і захисту; 

• опрацювати, спільно з енергопостачаль-
ними компаніями і/або фінансовими уста-
новами, додаткові інструменти підтримки 
вразливих споживачів на основі таких кра-
щих практик як: надання знижки на сплату 
рахунків протягом зимового періоду (для 
споживачів з низьким рівнем доходів), на-
дання додаткової фінансової допомоги 
(для домогосподарств, у яких як мінімум 
один член родини тимчасово став безро-
бітним внаслідок пандемії COVID-19), від-
термінування оплати іпотечних та енер-
гетичних рахунків;

8 Як того вимагає ст. 16 Закону України «Про ринок природ-
ного газу» і ст. 61 Закону України «Про ринок електричної 
енергії».

https://ua.interfax.com.ua/news/economic/712323.html
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=59256606292BAD81DCCCFF30EADBB070.app1?art_id=245503654&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=59256606292BAD81DCCCFF30EADBB070.app1?art_id=245503654&cat_id=35109
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=59256606292BAD81DCCCFF30EADBB070.app1?art_id=245503654&cat_id=35109
https://ua-energy.org/uk/posts/yakymy-budut-taryfy-na-rozpodil-hazu-v-2021-rotsi
https://ua-energy.org/uk/posts/yakymy-budut-taryfy-na-rozpodil-hazu-v-2021-rotsi
https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovlennya-granichnoyi-cini-na-gaz-znizit-jogo-vartist-dlya-naselennya-v-serednomu-na-30-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovlennya-granichnoyi-cini-na-gaz-znizit-jogo-vartist-dlya-naselennya-v-serednomu-na-30-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/news/vstanovlennya-granichnoyi-cini-na-gaz-znizit-jogo-vartist-dlya-naselennya-v-serednomu-na-30-premyer-ministr
https://www.epravda.com.ua/news/2021/01/19/670127/
https://ua-energy.org/uk/posts/minrehion-rozrobyv-plan-dii-na-vykonannia-memorandumu-pro-nezminnist-taryfiv-chernyshov?fbclid=IwAR1mrir_DFj38NdN_YXn25i13gGUwtTeH6iD95A5h67WvKpVrm54liKLFJ8
https://ua-energy.org/uk/posts/minrehion-rozrobyv-plan-dii-na-vykonannia-memorandumu-pro-nezminnist-taryfiv-chernyshov?fbclid=IwAR1mrir_DFj38NdN_YXn25i13gGUwtTeH6iD95A5h67WvKpVrm54liKLFJ8
https://ua-energy.org/uk/posts/minrehion-rozrobyv-plan-dii-na-vykonannia-memorandumu-pro-nezminnist-taryfiv-chernyshov?fbclid=IwAR1mrir_DFj38NdN_YXn25i13gGUwtTeH6iD95A5h67WvKpVrm54liKLFJ8
https://ua-energy.org/uk/posts/minrehion-rozrobyv-plan-dii-na-vykonannia-memorandumu-pro-nezminnist-taryfiv-chernyshov?fbclid=IwAR1mrir_DFj38NdN_YXn25i13gGUwtTeH6iD95A5h67WvKpVrm54liKLFJ8
https://www.kmu.gov.ua/en/news/antikrizovij-energetichnij-shtab-zatverdiv-plan-dij-shchodo-realizaciyi-memorandumu-u-sferi-postachannya-teploenergiyi-ta-garyachoyi-vodi-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/en/news/antikrizovij-energetichnij-shtab-zatverdiv-plan-dij-shchodo-realizaciyi-memorandumu-u-sferi-postachannya-teploenergiyi-ta-garyachoyi-vodi-premyer-ministr
https://www.kmu.gov.ua/en/news/antikrizovij-energetichnij-shtab-zatverdiv-plan-dij-shchodo-realizaciyi-memorandumu-u-sferi-postachannya-teploenergiyi-ta-garyachoyi-vodi-premyer-ministr
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• вивчити досвід ЄС із діджиталізації та 
спрощення процедури зміни постачаль-
ників природного газу та електроенергії 
(у т.ч. скорочення тривалості до 24 годин), 
запровадити фінансові стимули для насе-
лення до встановлення систем «розумно-
го» обліку енергоспоживання; 

• забезпечити надійність, прозорість та на-
явність інформації щодо всіх компонен-
тів тарифів, що допоможе відновити до-
віру, а також забезпечити пояснення всіх 
змін до тарифної політики споживачам, з 
метою уникнення непорозумінь, маніпу-
ляцій та неузгодженостей на енергетич-
ному ринку.

НКРЕКП: 

• на виконання функції із забезпечення за-
хисту прав та законних інтересів спожи-
вачів (згідно із відповідним законом9), роз-
робити окрему стратегію із підтримки спо-
живачів, особливо вразливих, на основі 
найкращих практик та досвіду регулятора 
ринків газу та електроенергії у Сполучено-
му Королівстві.

Верховній Раді України, Уряду 
України:

• забезпечити створення повноцінних, про-
стих, прозорих та ефективних законодав-
чих умов для функціонування енергосер-
вісних компаній (ЕСКО) та застосування 
енергосервісних контрактів шляхом при-
йняття відповідних законодавчих актів, 
для забезпечення фінансування рішень 
з проведення реконструкцій будівель для 
енергетично бідних домогосподарств, що 
дозволить цим домогосподарствам подо-
лати високі авансові витрати;

9 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19/

• розглянути питання збільшення фінансу-
вання у державному бюджеті на впрова-
дження енергоефективних заходів в усіх 
секторах економіки.

Світовий досвід розвинутих 
країн у підтримці вразливих 
споживачів

Великобританія. У Сполученому Ко-
ролівстві існує незалежний регулятор енер-
горинків – спеціальна установа під назвою 
Ofgem10, який впроваджує спеціальну стра-
тегію11 з наголосом на підтримці вразливих 
споживачів, а також співпрацює з органа-
ми державної влади, представниками інду-
стрії, а також групами споживачів для забез-
печення чистої економіки та найменших ви-
трат для споживачів, особливо вразливих.

У березні 2020 року, влада країни також за-
пустила «надзвичайний пакет послуг»12 ра-
зом з постачальниками енергії, для полег-
шення стану споживачів під час панде-
мії COVID-19. У разі фінансових ускладнень 
споживачів з оплатою рахунків за постав-
лені газ, електроенергію та тепло, пакет по-
слуг включає в себе13 перегляд графіків оп-
лати, включаючи плани погашення бор-
гу, надання відстрочок оплати по рахункам 

10 https://www.ofgem.gov.uk/about-us 
11 https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/07/our-
strategic-narrative-2019-23.pdf 
12 https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-
measures-with-energy-industry-to-support-vulnerable-people-
through-covid-19 
13 https://www.ofgem.gov.uk/coronavirus-covid-19/coronavirus-
covid-19-and-your-energy-supply 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1540-19/
https://www.ofgem.gov.uk/about-us
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/07/our-strategic-narrative-2019-23.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/system/files/docs/2019/07/our-strategic-narrative-2019-23.pdf
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-measures-with-energy-industry-to-support-vulnerable-people-through-covid-19
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-measures-with-energy-industry-to-support-vulnerable-people-through-covid-19
https://www.gov.uk/government/news/government-agrees-measures-with-energy-industry-to-support-vulnerable-people-through-covid-19
https://www.ofgem.gov.uk/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-and-your-energy-supply
https://www.ofgem.gov.uk/coronavirus-covid-19/coronavirus-covid-19-and-your-energy-supply
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або зменшення суми платежів, пролонгацію 
здійснення оплати, а також можливість от-
римання коштів в рамках спеціальних про-
грам (hardship funds), які зазвичай допома-
гають низькооплачуваним працівникам, які 
стали жертвами насильницьких злочинів та 
травми яких не підпадають під механізм на-
дання спеціальних тарифів внаслідок трав-
матизму. Підтримка надається шляхом част-
кового і тимчасового звільнення від оплати 
рахунків. Станом на 2021 рік, через ці про-
грами уряд намагається надавати фінансо-
ву підтримку для тих осіб, які знаходяться 
на лікарняних та не отримують законодав-
чо виплачених лікарняних; це слугуватиме 
одним з додаткових інструментів підтрим-
ки вразливих споживачів внаслідок пандемії 
COVID-19.

Також, для енергопостачальників та інших 
учасників ринку були опубліковані14 інструк-
ції15, які звертають увагу на певні ризики та 
надають приклади передових практик для 
підтримки споживачів, які постраждали від 
наслідків пандемії COVID-19. Інструкції на-
дають поради постачальникам, в яких пи-
таннях необхідно проводити тренінги або 
впроваджувати заходи для уникнення про-
блематичних ситуацій, на основі реальних 
прикладів та досвіду отриманого від скарг 
споживачів, які стикались з певними про-
блемами під час надання їм послуг.

Крім цього, протягом опалювального се-
зону 2020/2021 для вразливих споживачів 
були посилені16 заходи підтримки, в рамках 

14 https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-work/policy/
policy-research-topics/energy-policy-research-and-consultation-
responses/energy-policy-research/risks-to-consider-and-
examples-of-good-practice-for-energy-suppliers-to-support-
consumers-affected-by-covid-19/ 
15 https://www.citizensadvice.org.uk/Global/CitizensAdvice/
Energy/Updated%20Good%20practice%20for%20Energy%20
suppliers%20and%20networks_%20Covid-19%20(V.4%20
Sept%2020).pdf
16 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-
strengthens-protections-customers-struggling-energy-bills-winter 

яких постачальників енергії зобов’язали на-
давати більше підтримки споживачам, які 
мають проблеми з оплатою рахунків, шля-
хом надання відстрочок оплати та затвер-
дження реалістичних та сталих планів пога-
шення боргу.

Інші інструменти Ofgem для 
вразливих споживачів:

1. Схема знижок «Теплий дім»17 – це 
можливість отримання певної знижки на 
сплату рахунків протягом зимового періо-
ду для споживачів з низьким рівнем доходів 
або особам похилого віку, які є учасниками 
програми «пенсійні кредити»18, після виходу 
на пенсію у 66 років19. До споживачів з низь-
ким рівнем доходів відносяться домогоспо-
дарства, що отримують менше 60%20 від се-
редньорічного рівня доходу в Сполучено-
му Королівстві, тобто до 18480 фунтів на рік 
(станом на 2020 рік)21. Дана знижка автома-
тично застосовується до рахунків у разі по-
годження.

Також в рамках цієї схеми існує програма на-
дання енергетичних порад, яка консультує 
бідних та вразливих споживачів, які мають 
проблеми з оплатою рахунків та потребують 
кращих умов із постачання енергії, а також 
потребують чітких інструкцій щодо найбільш 
прийнятних способів оплати. Рекордні 348 
млн фунтів були виплачені22 за схемою протя-
гом опалювального сезону 2019/2020 рр., а у 

17 https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme 
18 https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/
guarantee-pension-credit 
19 https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/
benefits-entitlements/pension-credit/ 
20 https://www.ethnicity-facts-figures.service.gov.uk/work-pay-
and-benefits/pay-and-income/low-income/latest#main-facts-
and-figures 
21 https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2020/07/
Wakefield-Council-Policy-Update-Alert-2207.pdf 
22 https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/record-
348-million-support-provided-vulnerable-consumers-through-
warm-home-discount 

https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-work/policy/policy-research-topics/energy-policy-research-and-consultation-responses/energy-policy-research/risks-to-consider-and-examples-of-good-practice-for-energy-suppliers-to-support-consumers-affected-by-covid-19/
https://www.citizensadvice.org.uk/about-us/our-work/policy/policy-research-topics/energy-policy-research-and-consultation-responses/energy-policy-research/risks-to-consider-and-examples-of-good-practice-for-energy-suppliers-to-support-consumers-affected-by-covid-19/
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https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-strengthens-protections-customers-struggling-energy-bills-winter
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/ofgem-strengthens-protections-customers-struggling-energy-bills-winter
https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme
https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/guarantee-pension-credit
https://www.gov.uk/the-warm-home-discount-scheme/guarantee-pension-credit
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/benefits-entitlements/pension-credit/
https://www.ageuk.org.uk/information-advice/money-legal/benefits-entitlements/pension-credit/
https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2020/07/Wakefield-Council-Policy-Update-Alert-2207.pdf
https://www.regionalstudies.org/wp-content/uploads/2020/07/Wakefield-Council-Policy-Update-Alert-2207.pdf
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/record-348-million-support-provided-vulnerable-consumers-through-warm-home-discount
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/record-348-million-support-provided-vulnerable-consumers-through-warm-home-discount
https://www.ofgem.gov.uk/publications-and-updates/record-348-million-support-provided-vulnerable-consumers-through-warm-home-discount
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зв’язку впливом пандемії COVID-19 на еконо-
міку Ofgem очікує збільшення кола осіб, які 
потребуватимуть допомоги.

2. Плата за «холодну погоду»23 – вла-
да надає додаткову фінансову допомогу 
вразливим споживачам у разі, якщо серед-
ньо-тижнева температура становить ну-
ль або менше градусів Цельсія. Основними 
критеріями для отримання цієї допомоги є 
участь у програмах «пенсійні кредити», «під-
тримка у доходах», «допомога для шукача 
роботи на основі доходу», «допомога на пра-
цевлаштування», «універсальний кредит» та 
«підтримка іпотечних процентів»24. У випадку 
участі у вищезазначених програмах, спожива-
чі отримують по 25 фунтів щотижня протягом 
періоду дуже холодної погоди (в опалюваль-
ному сезоні 2020/2021 підтримка може нада-
ватись з 1 листопада до 31 березня).

ЄС. Оновлена Директива про ринок елек-
троенергії, що була прийнята у 2019 ро-

ці в рамках пакету «Чиста енергія для всіх єв-
ропейців», має на меті скоротити процедури 
зміни постачальників до 24 годин, забезпе-
чити право споживачів вимагати встанов-
лення «розумних» лічильників, які дозволя-
ють вимірювати споживання у реальному 
часі та у дистанційному режимі, а також за-
безпечити можливість створення надійних 
інструментів (сайтів) для порівняння комер-
ційних пропозицій від постачальників25.

Для підтримки країн-членів Єврокомісія опу-
блікувала26 керівні інструкції з енергетичної 
бідності та продовжує надавати підтримку в 

23 https://www.gov.uk/cold-weather-payment 
24 https://www.gov.uk/cold-weather-payment/eligibility 
25 https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/
society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-
consumers 
26 https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/
EN/SWD-2020-960-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF 

рамках Європейської обсерваторії енерге-
тичної бідності, яка збирає дані, розробляє 
показники та поширює найкращі практики 
боротьби з енергетичною бідністю.

Крім цього, у жовтні 2020 року Єврокомісія 
надала27 рекомендації щодо питань енерге-
тичної бідності у зв’язку з наслідками панде-
мії COVID-19. В рекомендаціях зазначається, 
що питання безробіття та доступності енер-
гії для споживачів будуть основними факто-
рами енергетичної бідності. Для подолання 
цих проблем, життєво-важливим є досягнен-
ня цілей в рамках Європейського зеленого 
курсу, незважаючи на безпрецедентну кризу 
європейських економік. 

Єврокомісія рекомендує:

1. У повній мірі використовувати потенці-
ал розгортання програм фінансування ЄС, 
включаючи політику згуртування, для по-
долання енергетичної бідності, шляхом 
аналізу наслідків перерозподілу доходів 
(distributional effects) від проєктів енерге-
тичної трансформації та надання пріоритету 
тим заходам, які націлені на вразливих спо-

27 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/
recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf 

https://www.gov.uk/cold-weather-payment
https://www.gov.uk/cold-weather-payment/eligibility
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-consumers
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-consumers
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180216STO98004/six-new-rights-for-eu-electricity-consumers
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-960-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/10102/2020/EN/SWD-2020-960-F1-EN-MAIN-PART-1.PDF
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/recommendation_on_energy_poverty_c2020_9600.pdf
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живачів та забезпечують доступ до соціаль-
ної допомоги;

2. При розподілені державних коштів, осо-
бливо грантів, фінансуватись в першу чер-
гу повинні ті категорії домогосподарств з 
низьким рівнем доходів, які мають обмеже-
ний доступ до власних фінансових ресурсів 
та комерційних кредитів. Повинна бути та-
кож бути досліджена роль енергосервісних 
компаній (ЕСКО) та енергосервісних контр-
актів, для фінансування рішень з проведен-
ня реконструкцій будівель для енергетично 
бідних домогосподарств, що дозволить цим 
вразливим домогосподарствам подолати 
високі авансові витрати;

3. Країнам-членам ЄС у національних планах 
з енергетики та клімату (NECP) оцінити та вста-
новити кількість домогосподарств, які перебу-
вають у стані енергетичної бідності, а також 
встановити і опублікувати критерії, на яких 
ґрунтується ця оцінка, відповідно до націо-
нального контексту кожної країни-члена ЄС.

Заходи28 країн-членів ЄС у 
контексті подолання наслідків 
пандемії COVID-19

Бельгія. У Фландрії – одному з регіонів 
Бельгії, місцева влада покриває один місяць 
нарахувань за поставлену енергію та воду 
для тих домогосподарств, в яких як мінімум 
один член родини тимчасово став безробіт-
ним внаслідок пандемії COVID-19. Для домо-
господарств зі встановленими бюджетними 

28 https://www.nextenergyconsumer.eu/2020/03/31/energy-
consumer-protection-at-the-time-of-coronavirus-a-case-study/ 

лічильниками та які не підпадають під ви-
щезазначену програму підтримки, місцеві  
центри соціального забезпечення залиша-
ються відкритими за попереднім записом. 
Це дозволяє захистити вразливих спожива-
чів від відключень постачання енергії.

Італія. Владою країни було забезпече-
но наповнення спеціального Фонду серві-
сів у сфері енергетики та захисту довкілля 
(Cassa per servizi energetici e ambientali) на 
суму 1,5 млрд євро для забезпечення стало-
сті поточних та подальших регуляторних ін-
тервенцій на користь споживачів та корис-
тувачів.

Іспанія. Особи, які втратили свою робо-
ту або стали позбавлені свого джерела до-
ходу, зможуть відтермінувати оплату своїх 
іпотечних та енергетичних рахунків. Само-
зайняті особи, які були вимушені зменшити 
свою діяльність на більше ніж 75%, або які 
отримують дохід до певного мінімального 
порогу, зараз можуть отримати соціальний 
тариф на електроенергію зі знижкою 25-40% 
від ринкової ціни29. Такі споживачі, мають 
можливість обрати прискорену та спрощену 
процедуру отримання соціального тарифу. 

29 https://www.bonosocial.gob.es/#quees 

https://www.nextenergyconsumer.eu/2020/03/31/energy-consumer-protection-at-the-time-of-coronavirus-a-case-study/
https://www.nextenergyconsumer.eu/2020/03/31/energy-consumer-protection-at-the-time-of-coronavirus-a-case-study/


2. Вугільна електроенергетика

Ситуація в Україні у лютому 2021 ро-
ку була пов’язана з періодом холодів30, що 
вплинуло на енергосистему, коли попит на 
електроенергію значно підвищився. Наяв-
ні потужності, що споживають викопне па-
ливо, не могли забезпечити покриття тако-
го енергетичного навантаження, зокрема 
на вугільних електростанціях (ТЕС, ТЕЦ) за-
паси вугілля на складах становили рівень, 
який був вдвічі менший мінімальної нор-
ми, а восени 2020 року на деяких атомних 
електростанціях все ще тривали ремонтні 
роботи. Проблематична ситуація також по-
єдналась з фактом того, що на низці укра-
їнських вугільних електростанцій відбулися 
аварійні зупинки енергоблоків31, тому Укра-
їна почала32 імпорт електроенергії з Росії та 
Білорусі.

З метою вирішення проблеми з поступовим 
занепадом вугільної галузі, восени 2020 ро-
ку, урядом України було запропоновано про-
єкт Концепції реформування вугільної га-
лузі та плану заходів з її реалізації на період    

30 https://www.bbc.com/ukrainian/news-55678988 
31 https://www.unian.ua/economics/energetics/ukrajina-znovu-
zaprosila-avariynu-dopomogu-z-bilorusi-cherez-zupinku-
energoblokiv-tes-ahmetova-zmi-novini-sogodni-11307017.html 
32 https://transparency.entsoe.eu/transmission-domain/
r2/scheduledCommercialExchangesDayAhead/show?n
ame=&defaultValue=false&viewType=TABLE&areaType
=BORDER_BZN&atch=false&dateTime.dateTime=01.02.
2021+00:00|EET|DAY&border.values=CTY|10Y1001C-
-00003F!BZN_BZN|10Y1001C--000182_BZN_
BZN|10Y1001A1001A49F&direction.values=Import&dateTime.
timezone=EET_EEST&dateTime.timezone_input=EET+(UTC+2)+/
+EEST+(UTC+3) 

2020-2024 рр.33, але у березні 2021 року Мі-
ненерго відкликало його для перегляду34. 

Крім цього, у жовтні 2020 року Мінрегіон по-
чав розробку Концепції програми трансфор-
мації вугільних територій України до 2027 
року35.

Варто також зазначити, що в жовтні 2020 ро-
ку Секретаріат Енергетичного Співтовари-
ства36 разом зі Світовим банком, ЄБРР37, Ко-
леджем Європи (Коледж Натолін) та урядом 
Польщі запустили нову платформу для під-
тримки вугільних регіонів у процесі тран-
сформації в Західних Балканах та Україні. 
Платформа надаватиме сприяння за допомо-
гою обміном знань, організації навчальних 
візитів, надання технічної допомоги, доступу 
до глобальної навчальної академії для вугіль-
них регіонів, співпраці між представниками 
влади та бізнесу з Західних Балкан та України, 
включаючи представників громадянського 
суспільства, а також шляхом надання фінан-
сової допомоги на проєкти з трансформації. 
Дана ініціатива будуватиметься на концепції 

33 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/publish/article?art_
id=245482980 
34 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;js
essionid=C03895F1E6C23BB90015DEAD59D6D6EE.app1?art_
id=245521659&cat_id=35109 
35 https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-
transformacziya-vugilnyh-terytorij-maye-vidbuvatys-za-prynczypamy-
kompleksnosti-poetapnosti-ta-proyektnogo-pidhodu/
36 https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-
News/2020/10/12.html 
37 https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-play-key-role-in-
new-multipartner-initiative-on-coal-industry-transformation-.html 
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http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=C03895F1E6C23BB90015DEAD59D6D6EE.app1?art_id=245521659&cat_id=35109
https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-transformacziya-vugilnyh-terytorij-maye-vidbuvatys-za-prynczypamy-kompleksnosti-poetapnosti-ta-proyektnogo-pidhodu/
https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-transformacziya-vugilnyh-terytorij-maye-vidbuvatys-za-prynczypamy-kompleksnosti-poetapnosti-ta-proyektnogo-pidhodu/
https://www.minregion.gov.ua/press/news/minregion-transformacziya-vugilnyh-terytorij-maye-vidbuvatys-za-prynczypamy-kompleksnosti-poetapnosti-ta-proyektnogo-pidhodu/
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/10/12.html
https://www.energy-community.org/news/Energy-Community-News/2020/10/12.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-play-key-role-in-new-multipartner-initiative-on-coal-industry-transformation-.html
https://www.ebrd.com/news/2020/ebrd-to-play-key-role-in-new-multipartner-initiative-on-coal-industry-transformation-.html
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доступності та інклюзії, а також в рамках меха-
нізму ЄБРР «Справедлива трансформація»38.

Рекомендації. 

Уряду України (Міненерго):

• переглянути пріоритети політики в елек-
троенергетиці (збільшення встановле-
ної потужності на ВДЕ у загальному енер-
гетичному балансі, заміщення вугільних 
електростанцій на високоефективні уста-
новки комбінованого циклу, припинення 
субсидування викопного палива та фінан-
сової підтримки компаній, що пов’язані з 
викопним паливом).

Уряду України (Міненерго): 

• розробити або здійснити супровід розгля-
ду ВРУ законодавства щодо систем аку-
мулювання енергії, провести конкурси на 
високоманеврову генерацію (балансери).

Уряду України (Міненерго, 
Держенергоефективності), НКРЕКП:

• впроваджувати політики та тарифні стра-
тегії для стимулювання заходів з управлін-
ня попитом, розвитку «розумних» мереж, 
децентралізованих систем малої генера-
ції енергії, систем зберігання та акумуля-
ції енергії, «інтернету речей» в енерге-
тичному секторі, встановлення «розум-
них» лічильників, посилення проз’юмерів, 
впровадження технології blockchain для 
взаєморозрахунків.

Уряду України (Міненерго, 
Мінрегіон, Мінсоцполітики):

• при реалізації програм реформуван-
ня вугільної галузі сприяти впроваджен-
ню найкращих та сучасних технологій на 

38 https://www.ebrd.com/what-we-do/just-transition-initiative 

територіях шахт та вугільних електростан-
цій, які підлягатимуть закриттю та ліквідації;

• при реалізації програм трансформації ву-
гільних регіонів врахувати підходи до 
комплексного планування закриття шахт, 
зокрема розробити матеріали (настанови, 
керівництва) щодо відновлення навко-
лишнього середовища та зміни цільового 
призначення активів з акцентом на про-
цес управління на національному, регіо-
нальному та місцевих рівнях;

• розробити спеціальні пакети соціальної 
допомоги працівникам, які стають безро-
бітними внаслідок закриття вугільних під-
приємств, або забезпечити фінансування 
перекваліфікації працівників, які працюють 
в сферах, пов’язаних з викопним паливом.

Міжнародний досвід у 
контексті подолання наслідків 
пандемії COVID-19

Відповідно до даних міжнародної консал-
тингової компанії GlobalData39, міжнародні  
поставки вугілля також зменшились у 
2020 році, оскільки уряди деяких країн по сві-
ту запровадили заходи соціального дистан-
ціювання та інші заходи для боротьби з по-
ширенням вірусу COVID-19. Також, на осно-
ві митних та транспортних даних, станом на 
березень 2020 року, середньорічні постав-
ки 7-ми найбільших країн-експортерів ву-
гілля скоротились на 5 млн т до 84,5 млн т40. 
Тим часом, вугілля як джерело енергії про-
довжує стикатися з жорсткою конкуренцією з 

39 https://www.globaldata.com/covid-19-pandemic-has-led-to-
reduced-coal-based-electricity-generation/ 
40 https://www.argusmedia.com/en/news/2107096-global-coal-
exports-slump-in-1q 

https://www.ebrd.com/what-we-do/just-transition-initiative
https://www.globaldata.com/covid-19-pandemic-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.globaldata.com/covid-19-pandemic-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.argusmedia.com/en/news/2107096-global-coal-exports-slump-in-1q
https://www.argusmedia.com/en/news/2107096-global-coal-exports-slump-in-1q
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боку газу: у великій кількості країн генерація 
електроенергії за рахунок спалювання газу 
є більш прибутковою у порівнянні з вугіль-
ною генерацією.

Станом на червень 2020 року, у Спо-
лученому Королівстві наслідки пандемії 
COVID-1941 призвели до зупинки всіх, крім 
чотирьох, вугільних електростанцій. Падін-
ня попиту на електроенергію під час локдау-
ну, у поєднанні зі збільшенням генерації від 
установок на сонячній енергії42 призвели до 
того, що вугільні електростанції не були заді-
яні зовсім протягом 20 днів у 2020 році.

Аналогічна ситуація розгортаєть-
ся43 в країнах, що розвиваються. За різними 
оцінками експертів та аналітиків, ринки Ки-
таю, Індії та В’єтнаму, де значна частка 
встановленої потужності належить вугільній 
генерації, стануть свідками падіння генера-
ції електроенергії з вугілля. Споживання ву-
гілля на розвинутих ринках вже було низь-
ким, але постійне падіння попиту на елек-
троенергію у поєднанні зі зниженням цін на 
природний газ, може прискорити закриття 
електростанцій, що спалюють вугілля.

Також, у 2020 році низький попит на 
електроенергію, сильна конкуренція з бо-
ку природного газу, посилена політика з де-
карбонізації та зростаюча генерація з бо-
ку ВДЕ негативно вплинули44 і на сектор ву-
гільної генерації Європейського Союзу.  
За даними міжнародного аналітичного 
центру Ember Climate, вугільна генерація 
впала на 24% у країнах ЄС по результатам 

41https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-
led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/ 
42 https://www.environmentalleader.com/2020/06/one-of-the-
largest-behind-the-meter-solar-facilities-in-the-nation-now-
under-development/ 
43 https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-
led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/ 
44 https://www.argusmedia.com/en/news/2173139-
fuelswitching-covid-crush-european-coal-burn-in-2020 

І півріччя 2020 року у порівнянні з І півріч-
чям 2019 року.

Довгострокове зниження споживання ву-
гілля може сповільнитися або зупинитися у 
2021 році, оскільки економіки країн почнуть 
відновлюватись після пандемії COVID-19, 
проте попит в значній мірі залежить від 
темпів зростання попиту на електроенер-
гію та росту генерації з ВДЕ, а також у якій 
мірі буде відбуватись відновлення у атом-
ній генерації та у процесах, що пов’язані із 
заміщенням вугільної генерації установка-
ми на природному газі.

Європейський досвід у 
контексті подолання наслідків 
пандемії COVID-19 

Підтримка трансформації вугільних ре-
гіонів. Європейський зелений курс ставить 
за мету зробити Європу першим кліматично 
нейтральним блоком у світі до 2050 року, а та-
кож забезпечити дотримання принципу щоб 
«жоден не залишався позаду» шляхом запро-
вадження Єврокомісією45 Механізму справед-
ливого переходу46, який разом з спеціальною 
фінансовою та практичною підтримкою, до-
поможе працівникам та направлятиме необ-
хідні інвестиції до найбільш уражених тери-
торій, тобто до вугільних регіонів ЄС.

Вугілля продовжують47 видобувати у 31 ре-
гіоні 11 країн-членів ЄС, забезпечуючи ро-
ботою близько 230 тис. працівників. Однак, 
у загальноєвропейській структурі виробни-
цтва електроенергії, вугілля займало частку 

45 https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-
regions/coal-regions-transition_en 
46 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_930 
47 https://ec.europa.eu/info/news/focus-towards-just-and-clean-
energy-transition-2020-oct-1_en 

https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/one-of-the-largest-behind-the-meter-solar-facilities-in-the-nation-now-under-development/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/one-of-the-largest-behind-the-meter-solar-facilities-in-the-nation-now-under-development/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/one-of-the-largest-behind-the-meter-solar-facilities-in-the-nation-now-under-development/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.environmentalleader.com/2020/06/covid-19-has-led-to-reduced-coal-based-electricity-generation/
https://www.argusmedia.com/en/news/2173139-fuelswitching-covid-crush-european-coal-burn-in-2020
https://www.argusmedia.com/en/news/2173139-fuelswitching-covid-crush-european-coal-burn-in-2020
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://ec.europa.eu/energy/topics/oil-gas-and-coal/EU-coal-regions/coal-regions-transition_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_20_930
https://ec.europa.eu/info/news/focus-towards-just-and-clean-energy-transition-2020-oct-1_en
https://ec.europa.eu/info/news/focus-towards-just-and-clean-energy-transition-2020-oct-1_en
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18% станом на 2019 рік. Ряд країн-членів ЄС 
також використовують торф та горючі слан-
ці для генерації енергії, які мають подібні ха-
рактеристики та призводять до наслідків, 
пов’язаних з викидами СО2. 

Оскільки вугільні електростанції в ЄС змен-
шили обсяги генерації, весь ланцюг поста-
чання зазнав впливу. У порівнянні з 2-м 
кварталом 2019 року, у 2-му кварталі 2020 
року вугільна генерація впала на 34%, або 
на 32  ТВт·год48. Поки ситуація продовжує49 
розгортатися, цей вплив стає дуже поміт-
ними для громад у вугільних та вуглецево-
ємних регіонах. Респонденти як мінімум 4-х 
регіонів підтвердили, що велика кількість 
працівників в енергетичному секторі була 
звільнена тимчасово або на постійній осно-
ві. Станом на початок червня 2020 року рес-
понденти надали інформацію щодо скоро-
чення штату робітників у Ірландії (200 пра-
цівників тимчасово відсторонені у торф’яній 
промисловості), Чехії (звільнення 800-1000 
працівників на вугільній шахті), Естонії (від-
сторонення 100 працівників у нафтовій про-
мисловості) та Польщі (заплановане звіль-
нення 240 працівників).

Інструменти для підтримки  
вугільної трансформації

Посібник50 Великобританії з кращих практик 
комплексного закриття шахт. Цей посібник 
був розроблений у лютому 2019 року Міжна-
родною радою з гірничої справи та металів 
(International Council on Mining & Metals) з ме-
тою надання51 інформації про відповідальний 
підхід до комплексного планування закриття 

48 https://ec.europa.eu/info/news/market-reports-2nd-quarter- highlight-
impact-covid-lockdown-electricity-and-gas-markets- 2020-oct-12_en
49 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
covid-19_in_european_coal_regions.pdf 
50 http://www.icmm.com/website/publications/pdfs/environmental-
stewardship/2019/guidance_integrated-mine-closure.pdf 
51 https://guidance.miningwithprinciples.com/integrated-mine-
closure-good-practice-guide/ 

шахт та поширення найкращих практик в 
усьому вугільному секторі.

Підходи в посібнику включають:

• Інструкції щодо розробки плану закриття 
шахт та визначення ризиків;

• Приклади впровадження заходів із закрит-
тя шахт, а також моніторингу оцінки ефек-
тивності впровадження заходів із закрит-
тя шахт з урахуванням всього життєвого 
циклу видобутку, включаючи встановлен-
ня критеріїв успішності;

• Планування підготовки до соціальної 
трансформації;

• Розрахунки вартості заходів із закриття 
шахт для цілей планування тощо.

Керівництво ЄС з управління віднов-
ленням навколишнього середовища та 
зміни цільового призначення активів у 
вугільних регіонах у процесі трансфор-
мації52. В рамках однієї з ключових політик, 
Європейська Комісія запустила53 Платформу 
«Трансформація вугільних регіонів» з метою 
надання підтримки країнам-членам ЄС та 
регіонам у вирішенні проблеми з утриман-
ням робочих місць в цих громадах.

Одним з продуктів цієї платформи стало ке-
рівництво, основною метою якого є надан-
ня інструкцій щодо ефективного плануван-
ня та реалізації заходів зі сталого закриття 
шахт та зміни цільового призначення таких 
об’єктів з акцентом на процес управління на 
національному, регіональному та місцевих 

52 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/
environmental_rehabilitation_and_repurposing_toolkit_-_
platform_for_coal_regions_in_transition.pdf 
53 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-
mechanism/just-transition-platform_en 
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https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism/just-transition-platform_en


18
Кращі світові практики «зеленого» відновлення в часи пандемії COVID-19: можливості для України
Квартальний звіт

Вугільна електроенергетика

рівнях. На кожну тему, яка пов’язана з про-
цесами закриття шахт (інженерні та технічні  
аспекти, причини та наслідки, норматив-
ні умови, управління, розрахунок фінансо-
вих витрат тощо) керівництво включає два 
напрямки – загальний опис проблем та ва-
ріанти їх вирішення. Інструментарій також 
включає типові приклади закриття вугіль-
них підприємств та розрахунки витрат на ці 
заходи.

Наприклад54, на території закритої шах-
ти з видобутку бурого вугілля, яка належить 
вугільній електростанції Marta Power Plant в 
Угорщині (яка з 2004 року почала частко-
во використовувати біомасу у якості пали-
ва), було впроваджено проєкт з вирощуван-
ня енергетичних рослин та встановлення 
сонячних панелей. Проєктом передбачаєть-
ся заміщення споживання вугілля електро-
енергією з ВДЕ, а також створення індустрі-
ального парку на базі шахти. Поточна вста-
новлена потужність СЕС становить 60 МВт з 
подальшими планами розширення до 200 
МВт. Проєкт також підтримується податко-
вими пільгами від уряду, «зеленим» тарифом 
на продаж електроенергії з ВДЕ, а також за-
лученням фінансування в рамках Європей-
ського фонду регіонального розвитку для 
підприємств-членів індустріального парку 
(на розвиток бізнесу).

Крім цього, надлишкове тепло та електро-
енергія від електростанції постачається на 
підприємства в кластері індустріального 
парку, а побічні продукти цих підприємств 
(біомаса) постачаються на електростанцію 
для виробництва електроенергії. Така клас-
терна стратегія дозволяє більш ефективно 
використовувати ресурси для поступово-
го повного заміщення споживання бурого 
вугілля на ВДЕ. Реалізація проєкту також має 

54 https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/
transforming_the_lignite-fired_matra_power_-_platform_for_
coal_regions_in_transition.pdf 

позитивний ефект на довгострокові можли-
вості працевлаштування місцевих робітни-
ків шляхом їх перекваліфікації.

Приклади технологій із 
енергетичної трансформації 
вугільних регіонів

Впровадження високоефективної 
генерації на природному газі. У лютому 
2021 року на одній з вугільних електростан-
цій55 в Китаї була запущена перша найбільш 
потужна та найбільш ефективна газова турбі-
на 9HA.0156 (448 МВт, чистий ККД57 
комбінова-ного циклу 63,7%) виробника 
General Electric.
Це допомогло трансформувати електро-
станцію, що спалює вугілля, в електростан-
цію комбінованого циклу на природному га-
зі, яка виробляє електроенергію та тепло. 
Крім цього, впровадження таких високое-
фективних технологій когенерації дозволяє 
зменшувати негативний вплив на навко-
лишнє середовище. Заміщення вугільних 
електростанцій на установки комбінованого 
циклу, які спалюють природний газ, є ефек-
тивним та швидким способом скорочувати 
викиди парникових газів та забруднюючих 
речовин у атмосферу.

Впровадження термальної батареї 
ETES на вугільних електростанціях. У 
2019 році, виробник вітрових турбін Siemens 
Gamesa запустив58 демонстраційний проєкт 

55 https://www.power-technology.com/news/china-huadian-
junliangcheng-gas-power-plant-begin-commercial-operations/ 
56 https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha 
57 https://www.ge.com/content/dam/gepower/global/en_US/
documents/gas/gas-turbines/prod-specs/9ha-power-plants.pdf 
58 https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/
hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/transforming_the_lignite-fired_matra_power_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/transforming_the_lignite-fired_matra_power_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/transforming_the_lignite-fired_matra_power_-_platform_for_coal_regions_in_transition.pdf
https://www.power-technology.com/news/china-huadian-junliangcheng-gas-power-plant-begin-commercial-operations/
https://www.power-technology.com/news/china-huadian-junliangcheng-gas-power-plant-begin-commercial-operations/
https://www.ge.com/power/gas/gas-turbines/9ha
https://www.ge.com/content/dam/gepower/global/en_US/documents/gas/gas-turbines/prod-specs/9ha-power-plants.pdf
https://www.ge.com/content/dam/gepower/global/en_US/documents/gas/gas-turbines/prod-specs/9ha-power-plants.pdf
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes
https://www.siemensgamesa.com/products-and-services/hybrid-and-storage/thermal-energy-storage-with-etes
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загальною номінальною потужністю 30 МВт 
у Гамбурзькій гавані (Німеччина) на базі ву-
гільної шахти, що підлягала закриттю та лік-
відації. 

Технологія електричного зберігання тепло-
вої енергії (ETES) використовує вентилято-
ри від надлишкового виробництва електро-
енергії на вітрових електростанціях для на-
грівання 1000 тонн вулканічного каменю, 
який знаходиться в герметичних камерах на 
території вугільної електростанції, до темпе-
ратури 750-800 градусів Цельсія (забезпечує 
130 МВт-год електричної потужності) та, та-
ким чином, дозволяючи утилізувати та збе-
рігати тепло у цих камерах. 

Потім це тепло може використовуватись для 
зворотного виробництва електроенергії за 
допомогою пари або шляхом видачі тепло-
вої енергії до кінцевих споживачів. Таким 
чином, технологія ETES дозволяє перетво-
рювати вугільні шахти, які доходять до кінця 
строку своєї експлуатації, в «зелені» акумуля-
торні установки. Проєкт був профінансова-
ний Федеральним Міністерством економіки 

та енергетики Німеччини за рішенням Бун-
дестагу.

Новітня технологія з накопичення 
енергії. В Единбурзі (Шотландія) компанія 
Gravitricity планує59 запустути новітню техно-
логію з накопичення енергії та спробувати 
перетворити занедбані шахти у величезні 
підземні акумулятори енергії. Компанія роз-
робила технологію, яка використовує прин-
ципи гравітації та великої ваги для накопи-
чення енергії. Система працює, використо-
вуючи електричні лебідки для підняття ваги 
через вертикальні стволи шахти та спо-
живаючи електроенергію тільки у випадку 
її надлишку в певний час, а під час появи 
попиту на електроенергію, контрольоване 
спускання цієї ваги використовується для 
приводу двигунів та генерації електроенер-
гії. Технологія ще знаходиться на ранній 
стадії впровадження але є дуже перспек-
тивною з точки зору швидкої реакції для 
підтримки частоти.

59 https://gravitricity.com/#contact 



3. Розвиток сектору ВДЕ

Ситуація в Україні. На сьогодні, се-
ред основних інструментів державної по-
літики зі стимулювання розвитку сектору 
ВДЕ – встановлення НКРЕКП «зеленого» та-
рифу на е/е з ВДЕ (відповідно до ЗУ «Про ри-
нок електричної енергії»60) та встановлення 
стимулюючого тарифу на теплову енергію з 
ВДЕ (ЗУ «Про внесення змін до Закону Укра-
їни «Про теплопостачання» щодо стимулю-
вання виробництва теплової енергії з аль-
тернативних джерел енергії»). 

Проте, з лютого 2020 року сектор ВДЕ пе-
ребуває в стані глибокої кризи через бор-
ги державного підприємства «Гарантований 
покупець» перед ВДЕ-виробниками, що упо-
вільнює розвиток сектору. І попри те, що у 
липні 2020 р., було підписано Закон № 810-
ІХ61, який повинен був стати першим кроком 
на шляху вирішення проблемних питань, 
станом на 1 березня 2021 р. загальний борг 
«ГарПоку» перед ВДЕ-виробниками все ще 
залишається на високому рівні – близько 
18,9 млрд грн (за розрахунками DiXi Group). 

У цьому випадку врегулювання боргу є не 
лише зобов’язанням «ГарПоку», це значною 
мірою є зобов’язанням держави, оскільки іс-
нує великий ризик втратити інвесторів у сек-
тор ВДЕ. Саме тому український уряд почи-
нає розглядати ініціативи, що можуть вирі-
шити цю проблему62,63. 

60 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2019-19#Text 
61 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/810-20#Text 
62 https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/19/671183/ 
63 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=71045 

Відповідно до оцінки, проведеної за методо-
логією Energy Policy Tracker, що базується на 
моніторингу політик та рішень про фінансу-
вання виробництва та споживання енергії, з 
початку пандемії COVID-19 Україна продов-
жує підтримувати сектор викопного палива 
та традиційних технологій генерації енергії 
(87,24 млн дол. США), а фінансування чистих 
джерел енергії знаходиться на низькому рів-
ні (-2,24 млрд дол. США)64, що є стримуючим 
фактором на шляху до декарбонізації.

Рекомендації:

Уряду України (Міненерго, Мінфін):

• вирішити проблему заборгованості з ви-
робниками електроенергії з ВДЕ за «зе-
леним» тарифом – як короткостроковими 
інструментами (запозичення), так і довго-
строковими рішеннями (перегляду дже-
рел фінансування послуг «ГарПоку», пе-
редусім врегулювання боргу «Укренерго», 
приведення регульованих цін для насе-
лення до ринкового рівня, перехід від то-
варної до фінансової моделі ПСО та ін.)65. 

Уряду України (Міненерго, 
Держенергоефективності, Мінрегіон): 

• підтримувати прогнозовану політику у 
сфері ВДЕ з визначенням чітких цілей ста-
більного збільшення виробництва енергії 
з альтернативних джерел в усіх секторах 

64 https://www.energypolicytracker.org/country/ukraine
65 Докладніше див. https://dixigroup.org/wp-content/
uploads/2020/11/dixi_res_positionpaper_final.pdf

https://www.epravda.com.ua/news/2021/02/19/671183/
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71045
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71045
https://www.energypolicytracker.org/country/ukraine
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/11/dixi_res_positionpaper_final.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2020/11/dixi_res_positionpaper_final.pdf
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(зокрема опалення та охолодження, тран-
спорту) задля уникнення асиметричного 
розвитку сектору.

Уряду України (Міненерго, 
Міндовкілля, Мінекономіки): 

• узгодити та синхронізувати цілі ВДЕ всіх 
стратегічних документів та проєктів таких 
документів (Національного плану з енер-
гетики та клімату, Національного плану дій 
з енергоефективності, Енергетичної стра-
тегії України на період до 2035 року, Кон-
цепціїї «зеленого» енергетичного перехо-
ду України до 2050 року, Національної еко-
номічної стратегії на період до 2030 року та 
Угоди про асоціацію між Україною та ЄС), 
щоб відповідати меті декарбонізації еконо-
міки та стимулювати використання ВДЕ.

Світовий досвід розвинутих 
країн. 
Пандемія COVID-19 підкреслила важли-
вість доступу до надійного та безперебійно-
го енергопостачання. Не дивно, що під час 
кризи велику увагу звертали на необхідність 
впровадження технологій на базі ВДЕ. Деякі 
країни навіть закликали66 використати шлях 
трансформації енергетичної системи з вико-
ристанням ВДЕ як відповідь на пандемію, за-
для створення стійкої енергосистеми та сти-
мулювання економічного відновлення. Ряд 
країн перетворили кризу COVID-19 у можли-
вість узгодження зусиль для досягнення клі-
матичних цілей з викликом економічного 
відновлення після пандемії.

66 https://allafrica.com/stories/202004290258.html 

Південна Корея. 14 липня 2020 року 
уряд країни оголосив ініціативу «Новий зе-
лений курс», щоб сприяти відновленню еко-
номіки країни після кризи. Таким чином, Пів-
денна Корея, що за даними ОЕСР є однією з 
найбільших вуглецевих забруднювачів у сві-
ті, заявила про наміри досягнути нульових 
викидів СО2 та прискорити перехід до низь-
ковуглецевої та екологічної економіки67.

План дій сфокусований на стимулюванні роз-
витку сектору ВДЕ, поступової відмови від фі-
нансування вугільної галузі. Уряд планує ін-
вестувати близько 144 млрд дол. США у ство-
рення 1,901 млн робочих місць до 2025 року. 
Загалом, залучення інвестицій очікуються з 
державних та приватних джерел68.

Один із 10 пріоритетних проєктів 
«Нового зеленого курсу» спрямова-
ний на «озеленення» енергетичного 
сектору та передбачає:

• розширення науково-дослідних розробок 
у низьковуглецевих галузях, демонстрацій-
них проєктів для сприяння розвитку нових 
галузей з використанням чистих техноло-
гій та розвитку сектору ВДЕ;

• збільшення встановленої потужності гене-
рації з ВДЕ (сонячної та вітрової) із ниніш-
ніх 12,7 ГВт до 42,7 ГВт в 2025 році;

• задля розвитку ВЕС - будівництво демон-
страційних комплексів з метою пошуку 
місць для великих морських вітропарків;

• задля розвитку СЕС - запровадження про-
єкту спільного розподілу вигод (benefit-

67 https://www.channelnewsasia.com/news/asia/climate-change-
south-korea-new-green-deal-ambitious-12691892 
68 http://overseas.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.
html?fn=20200807054416434.pdf&rs=/viewer/result/202103 

https://allafrica.com/stories/202004290258.html
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/climate-change-south-korea-new-green-deal-ambitious-12691892
https://www.channelnewsasia.com/news/asia/climate-change-south-korea-new-green-deal-ambitious-12691892
http://overseas.mofa.go.kr/viewer/skin/doc.html?fn=20200807054416434.pdf&rs=/viewer/result/202103
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sharing project), що полягає у розширенні 
позик мешканцям сільськогосподарських 
районів та власникам промислових комп-
лексів;

• підтримка водневої енергетики - розро-
блення технологій від виробництва до ви-
користання водню та створення «водне-
вих міст».

Більше того, уряд країни забезпечить спра-
ведливий перехід для регіонів, які стикаються 
з труднощами при скороченні використання 
вугілля та інших традиційних джерел енергії, 
підтримуючи їх адаптацію до сектору ВДЕ. 

Також, у грудні 2020 року Південна Корея 
опублікувала Стратегію вуглецевої ней-
тральності до 2050 року (2050 Carbon Neutral 
Strategy of the Republic of Korea towards a 
Sustainable and Green Society)69 в якій визна-
чила чіткі цілі зі зменшення вуглецевого слі-

69 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf

ду за галузями. Варто відмітити, що цілі даної 
стратегії синхронізуються із загальними ці-
лями країни, що визначені ініціативою «Но-
вий зелений курс».

Відповідно до методології Energy Policy 
Tracker, Південна Корея виділила70 щонай-
менше 6,31 млрд дол. США на підтримку різ-
них видів енергії за допомогою нових або 
змінених політик, серед яких: близько 5 млрд 
дол. США для підтримки галузі викопного па-
лива та понад 1,3 млрд дол. США на підтрим-
ку чистої енергії (і це враховуючи вугільну за-
лежність країни та умови пандемії СОVID-19).

Індія. Енергетичний сектор країни є од-
ним з найбільш динамічних у світі, він пока-
зує ріст можливостей інвестування у сектор 
ВДЕ, енергетичних технологій та інфраструк-
туру. Проте, у розпал пандемії СОVID-19, роз-
виток енергетичного сектору Індії було сер-
йозно підірвано71. Пандемія спричинила па-
діння попиту на електроенергію до 28% до 

70 https://www.energypolicytracker.org/country/republic-of-korea
71 https://www.iea.org/commentaries/india-needs-a-resilient-
power-sector-lessons-from-the-covid-19-crisis 

Державні видатки 
на енерго-інтенсивні 

сектори економіки

11,5%

9,3%

79,2%

Безумовно викопні (79,2%)

Безумовно чисті (11,5%)

Інші типи (0,0%)

Умовно викопні (0,0%)

Умовно чисті (9,3%)

Витрати Південної Кореї на сектор енергетики відповідно до Energy Policy Tracker

https://unfccc.int/sites/default/files/resource/LTS1_RKorea.pdf
https://www.energypolicytracker.org/country/republic-of-korea
https://www.iea.org/commentaries/india-needs-a-resilient-power-sector-lessons-from-the-covid-19-crisis
https://www.iea.org/commentaries/india-needs-a-resilient-power-sector-lessons-from-the-covid-19-crisis


23
Кращі світові практики «зеленого» відновлення в часи пандемії COVID-19: можливості для України
Квартальний звіт

Розвиток сектору ВДЕ

кінця березня 2020 року порівняно з попере-
днім роком. Від зниження попиту промисло-
вого сектору найбільше постраждали енер-
гопостачальні компанії, отримавши великі 
збитки – 1,19 трлн рупій (16 млрд. дол США) 
станом на кінець червня 2020 р.72.

За оцінкою Energy Policy Tracker, з початку 
пандемії COVID-19, Індія виділила близько 
121,84 млрд дол. США на підтримку різних 
видів енергії за допомогою нових або зміне-
них політик, серед яких: 18,3 млрд дол. США 
на підтримку енергії з викопного палива та 
понад 34,8 млрд дол. США – на підтримку чи-
стої енергії73. Таким чином, Індія лідирує се-
ред країн, охоплених оцінкою, у стимулю-
ванні інвестицій у чисту енергетику. 

Разом з тим, Індія не запроваджувала «ново-
го зеленого курсу» і не планує проголошува-
ти подібних ініціатив, щоб пом’якшити еко-
номічні наслідки пандемії COVID-19. Зміни в 
основному відбувались за рахунок ринкових 
сил та регуляторних дій уряду, а не за допо-
могою державних витрат. Більше того, уряд 
Індії наголошував на необхідності зробити 
ВДЕ та природний газ основними енергоре-
сурсами країни74. 

На час пандемії серед найважливіших пріо-
ритетів уряду – покласти край хронічним фі-
нансовим проблемам енергетичного сек-
тору та забезпечити розвиток сектору ВДЕ. 
Таким чином, коли в квітні 2020 року попит 
на електроенергію в Індії впав на чверть по-
рівняно з рівнем 2019 року75, уряд взявся за 
впровадження змін76. Пропонований законо-
проєкт мав на меті покрити величезні збитки  

72 https://www.argusmedia.com/en/news/2135341-covid19-to-
weigh-on-indias-power-demand-fitch 
73 https://www.energypolicytracker.org/country/india 
74 https://rhg.com/research/indias-covid-19-response-energy-
sector-reforms/ 
75 https://cea.nic.in/?lang=en 
76 https://pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=1615781 

енергосектору, створені розривом між вар-
тістю виробництва електроенергії та фіксова-
ною ціною, яку енергопостачальні компанії 
стягують зі споживачів. Законопроєкт мав на 
меті забезпечити, щоб відповідна комісія вста-
новила тариф на роздрібний продаж електро-
енергії, який би відображав вартість поста-
чання та зменшував перехресні субсидії77. 

Додатково, урядом Індії було запровадже-
но пакет стимулів на суму 900 млрд рупій 
(~  12,1  млрд дол. США) для енергопоста-
чальних компаній у вигляді щомісячних або 
щоквартальних позик, щоб покрити їх втрати 
та виплатити борги генеруючим компаніям78.  
Таким чином, енергопостачальні компанії 
мали змогу отримати довгострокову позику 
під гарантії урядів штатів Індії79.

Індійський сектор ВДЕ гарно «відпрацював» 
під час пандемії, продемонструвавши здат-
ність боротися з волатильністю попиту під 
час кризи. Вартість сонячної енергії впала 
до рекордно низького рівня – 2,36 рупій (~ 3 
американські центи) за кіловат-годину під час 
торгів на початку липня 2020 року, що стало 
наслідком впроваджених технологій та пото-
ку іноземних інвестицій в цей сектор80.

Таким чином, однією з несподіваних пере-
ваг пандемії для Індії стало те, що розрив між 
ВДЕ та вугільною генерацією в структурі ви-
робництва електроенергії значно зменшив-
ся. Відновлювані джерела зросли з 17% май-
же до 24%, а частка енергії виробленої з ву-
гілля зменшилася з 76% до 66%81.

77 https://www.mondaq.com/india/oil-gas-electricity/925030/
highlights-of-the-electricity-amendment-bill-2020 
78 https://www.iisd.org/articles/how-can-indias-energy-sector-
recover-sustainably-covid-19?q=articles/india-energy-sector-
recover-covid-19 
79 https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1624496 
80 https://rhg.com/research/indias-covid-19-response-energy-
sector-reforms/
81 https://www.iea.org/commentaries/sustainable-development-
and-energy-policy-in-india-s-covid-19-recovery 
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4. Державне фінансування 
«зеленого» відновлення

Ситуація в Україні. Проведена оцін-
ка видатків державного бюджету на 2021 
рік82 у сферах, пов’язаних з декарбонізацією, 
дозволяє стверджувати, що попри пандемію 
COVID-19, державна підтримка в галузі де-
карбонізації, енергоефективності та еколо-
гічних заходів зменшилась, а підтримка ви-
копних видів палива навпаки зросла. У дер-
жавному бюджеті на 2021 рік, у порівнянні з 
бюджетом-2020, передбачається збільшен-
ня фінансування на заходи, що пов’язані з 
підтримкою вугільного сектору. При цьо-
му передбачається скорочення фінансуван-
ня на надання фінансової підтримки Фонду 
енергоефективності у 16 разів, впроваджен-
ня Енергетичної стратегії до 2035 року (із 
739 млн грн до 0,5 млн грн), а також на про-
граму «теплих кредитів», де обсяг видатків 
зменшився у 4 рази.

Додатково варто зазначити, що обсяги 
фінансування чистих джерел енергії бу-
ли суттєво скорочені протягом 2020 ро-
ку і направлені на фонд подолання наслід-
ків COVID-19. На фінансування Фонду енер-
гоефективності у державному бюджеті на 
2020 рік було закладено 1,6 млрд грн, але 
відповідно до прийнятих змін від 13 квітня 
2020 року, ці кошти були перенаправлені 
до фонду боротьби з COVID-19 та її наслід-
ками. У державному бюджеті на 2021 рік на 
фінансування Фонду енергоефективності за-

82 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1082-20#Text 

кладено тільки 100 млн грн83, який також мо-
же розпоряджатися 2,7 млрд грн статутних 
коштів84, невикористаних за минулий рік.

Рекомендації:

Уряду України (Мінфін):

• під час підготовки пропозицій до держав-
ного бюджету на наступний рік розпла-
нувати у середньостроковій перспективі 
(5-7 років) видатки на вугільну галузь, за-
стосувавши вимоги Бюджетного кодексу 
щодо середньострокового бюджетного 
планування (3 роки) на рівні відповідних 
бюджетних програм.

Уряду України (Мінфін, Міндовкілля, 
Міненерго):

• створити цільовий фонд для акумулю-
вання коштів та розробити систему йо-
го наповнення з податків на викиди, щоб 
спрямувати доходи на декарбонізацію та 
заходи з охорони навколишнього сере-
довища.

83 https://eefund.org.ua/kabinet-ministriv-ukraini-zbilshiv-
statutniy-kapital-fondu-energoefektivnosti 
84 https://www.kmu.gov.ua/news/dlya-termomodernizaciyi-
310-bagatokvartirnih-budinkiv-zarezervovani-koshti-v-fondi-
energoefektivnosti

https://eefund.org.ua/kabinet-ministriv-ukraini-zbilshiv-statutniy-kapital-fondu-energoefektivnosti
https://eefund.org.ua/kabinet-ministriv-ukraini-zbilshiv-statutniy-kapital-fondu-energoefektivnosti
https://www.kmu.gov.ua/news/dlya-termomodernizaciyi-310-bagatokvartirnih-budinkiv-zarezervovani-koshti-v-fondi-energoefektivnosti
https://www.kmu.gov.ua/news/dlya-termomodernizaciyi-310-bagatokvartirnih-budinkiv-zarezervovani-koshti-v-fondi-energoefektivnosti
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Державне фінансування «зеленого» відновлення

Уряду України (Мінфін, Міндовкілля): 

• розробити стратегію зеленого фінансу-
вання, в якій передбачити джерела й ін-
струменти фінансування видатків на еко-
логічні заходи та енергоефективність з 
можливістю комбінованого фінансування 
та залучення коштів як із державного, так і 
приватного секторів.

Уряду   України  (СКМУ, Офіс  
Віце-прем’єр-міністра з питань 
європейської та євроатлантичної 
інтеграції, Мінфін) 

• стежити за прогресом ЄС у розробці, вста-
новленні правил та затвердженні фінан-
сових механізмів (як призначених для 
держав-членів ЄС, які дозволяють певну 
форму участі третіх країн, так і призначе-
них для міжнародної допомоги), ініціюва-
ти переговори та розвивати діалог для 
укладення угод / подачі заявок для вико-
ристання цих механізмів.

Світовий досвід розвинутих 
країн. 
Задля подолання наслідків пандемії COVID-19 
уряди почали розробляти економічні пакети 
фінансування або стратегії відновлення85, і 
більшість цих стратегічних ініціатив спрямо-
вані саме на «озеленення» економіки. При-
клади таких механізмів та інструментів «зе-
леного» фінансування, вже були створені у 
деяких країнах ще до пандемії COVID-19.

85 https://www.adb.org/sites/default/files/publication/639141/
green-finance-post-covid-19-southeast-asia.pdf 

Німеччина. У червні 2020 року, Німеч-
чина запропонувала один з найбільших на 
сьогодні пакетів «зелених» стимулів, що є 
частиною загального пакету фінансування на 
130 млрд євро, і який передбачає щонаймен-
ше 50 млрд євро на витрати, що пов’язані зі 
зміною клімату, розвитком сонячної та вітрое-
нергетики86. У рамках цього фінансування:

• плани зі збільшення продажів електромо-
білів;

• вдосконалення енергоефективності;

• покращення мереж громадського тран-
спорту; 

• розвиток водневої інфраструктури;

• подвоєння субсидій на електромобілі.

Додатково, запропоновані заходи включали 
підтримку екологічного відновлення в регіо-
нах, наприклад, шляхом встановлення низь-
ковуглецевих енергетичних та теплових сис-
тем у громадських будівлях. Таким чином, зо-
середження уваги на екологічних заходах 
поруч із планами зниження податку на дода-
ну вартість з 19% до 16% протягом 6 місяців, 
починаючи з 1 липня 2020 року, збільшен-
ня обсягу кредитів для малого бізнесу, інвес-
тицій у науково-дослідні розробки та цифро-
ву інфраструктуру, стимулювання розвитку 
сектору ВДЕ, дозволило Німеччині не лише 
пом’якшити наслідки пандемії, а й наблизи-
тися до декарбонізації економіки. Внаслідок 
значного падіння споживання енергії в про-
мисловості, скорочення генеруючих потуж-
ностей на вугіллі, зростання частки «зеле-
ної» електроенергії викиди СО2 зменшились 
більш ніж на 50 млн т порівняно з 2019 ро-
ком, що дозволило Німеччині у 2020 році до-
сягти поставленої мети зі скорочення вики-
дів парникових газів87.

86 https://sciencebusiness.net/covid-19/news/germany-unveils-
eu50b-stimulus-future-focused-technologies 
87 https://www.dw.com/en/the-coronavirus-effect-germany-
achieves-its-2020-climate-targets/a-56126506 
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Державне фінансування «зеленого» відновлення

Канада. Енергетичний сектор Канади 
під час пандемії, як і в багатьох інших кра-
їнах, стикнувся зі значними проблемами, 
пов’язаними перш за все зі зростанням про-
позиції на світовому ринку нафти та знижен-
ням попиту всередині країни. Саме тому, 
уряд ініціював заходи для підтримки сектору 
на суму понад 2 млрд канадських доларів88.

Таким чином, уряд країни запропонував план 
економічного реагування, що включає ряд 
заходів для підтримки населення, бізнесу і 
секторів економіки, які стикаються з трудно-
щами внаслідок спалаху COVID-1989. Ряд захо-
дів був пов’язаний саме з мінімізацією еколо-
гічних наслідків. Так, було ініційовано програ-
му інвестицій у розмірі 1,7 млрд канадських 
доларів на очищення старих і покинутих 
нафтогазових свердловин90 для зменшення 
рівня забруднення. Додатково, уряд створив 
Фонд скорочення викидів у розмірі 750 млн 
канадських доларів, що допоможе нафтога-
зовим компаніям, які працюють на суходолі 
та шельфі, отримати фінансування на еколо-
гічні ініціативи для зменшення рівня забруд-
нення та збереження робочих місць91.

Також, уряд Канади створив Програму до-
ступності кредитів, зокрема для суб’єктів 
енергетичного сектору92. Кредитну під-
тримку можуть отримати канадські підпри-
ємства, щоб отримати доступ до системи 

88 https://www.canada.ca/en/department-finance/
news/2020/04/canadas-covid-19-economic-response-plan-new-
support-to-protect-canadian-jobs.html#Reducing_Greenhouse_
gas_emissions 
89 https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-
response-plan.html 
90 https://thenarwhal.ca/11-things-trudeau-1-7-billion-clean-up-
festering-orphan-inactive-wells/ 
91 https://www.nrcan.gc.ca/science-and-data/funding-
partnerships/funding-opportunities/current-funding-
opportunities/emissions-reduction-fund/22781 
92 https://www.edc.ca/en/solutions/working-capital/bcap-
guarantee.html 

транспортування та зберігання або на за-
безпечення додаткових оборотних коштів93.

ЄС. Єврокомісія розробила комплек-
сний план дій для реалізації принципів Єв-
ропейського зеленого курсу, основним еле-
ментом якого є План інвестицій у сталу Єв-
ропу (Sustainable Europe Investment Plan)94, 
що охоплює інвестиції у різні сектори задля 
їх декарбонізації (зокрема сфера чистого, до-
ступного та безпечного енергопостачання, 
переходу до чистої циркулярної економіки, 
зменшення забруднення, революційні низь-
ковуглецеві технології у відновлюваній енер-
гетиці та енергоємних галузях та ін.)95. Таким 
чином, стратегія Європейського зеленого 
курсу має на меті спрямувати щонайменше 
1  трлн. євро на зелені інвестиції, причому 
найбільша частка - 503 млрд євро - з бюдже-
ту ЄС (Багаторічна програма фінансування) у 
2021-2030 рр., а 114 млрд євро надійде від 
урядів за рахунок співфінансування. Щодо 
приватних коштів, ЄС надаватиме гарантії  

93 https://www.canada.ca/en/department-finance/
news/2020/04/canadas-covid-19-economic-response-plan-new-
support-to-protect-canadian-jobs.html#Reducing_Greenhouse_
gas_emissions 
94 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021 
95 https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/0
2/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D
1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD
%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-
%D0%84%D0%A1-ua.pdf 

https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://www.canada.ca/en/department-finance/economic-response-plan.html
https://thenarwhal.ca/11-things-trudeau-1-7-billion-clean-up-festering-orphan-inactive-wells/
https://thenarwhal.ca/11-things-trudeau-1-7-billion-clean-up-festering-orphan-inactive-wells/
https://www.nrcan.gc.ca/science-and-data/funding-partnerships/funding-opportunities/current-funding-opportunities/emissions-reduction-fund/22781
https://www.nrcan.gc.ca/science-and-data/funding-partnerships/funding-opportunities/current-funding-opportunities/emissions-reduction-fund/22781
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0021
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/02/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%84%D0%A1-ua.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/02/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%84%D0%A1-ua.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/02/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%84%D0%A1-ua.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2021/02/%D0%86%D0%BD%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%96%D0%B9%D0%BD%D1%96-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D0%84%D0%A1-ua.pdf
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Державне фінансування «зеленого» відновлення

інвесторам в рамках програми InvestEU. Крім 
того, був створений Механізм справедливо-
го переходу96, що фінансується з бюджету ЄС 
та включає в себе наступні компоненти:

Фонд справедливого переходу спрямова-
ний на мобілізацію щонайменше 100 млрд 
євро протягом періоду 2021–2027 рр. задля 
надання фінансової підтримки та технічної 
допомоги людям, підприємствам та регіо-
нам, які найбільше постраждали від перехо-
ду до вуглецево нейтральної економіки. Ос-
новні фонди в обсязі 40 мільярдів євро (які 
переважно у вигляді грантів), дозволять за-
безпечити інвестиції в малі та середні під-
приємства, створення нових фірм, дослі-
дження та інновації, екологічну реабілітацію, 
чисту енергію, перекваліфікацію працівни-
ків, та допомогу у пошуку роботи. Додатково, 
заходи включатимуть трансформацію існую-
чих вуглецевомістких установок та залучен-
ня інвестицій задля значного скорочення 
викидів СО2 та забезпечення робочих місць.

Фонд відновлення Європи Next Generation 
EU97. 21 липня 2020 року, країни-лідери ЄС 
погодили план відновлення для пом’якшен-
ня наслідків COVID-19. У рамках фонду, ча-
стина суми буде підтримувати модерніза-
цію шляхом досліджень та інновацій через 
Horizon Europe. Крім того, 30% фінансуван-
ня буде спрямоване на боротьбу зі зміною 
клімату. Беручи за основу політику ЄЗК, план 
відновлення включає дві складових: Next 
Generation EU на суму 750 млрд євро та по-
силений довгостроковий бюджет ЄС на 
2021–2027 рр. (1,1 трлн євро).

Крім того, з 1 січня 2021 року введено но-
ве джерело доходів до бюджету ЄС - внесок 

96 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-
mechanism_en 
97 https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_en 

на основі невідпрацьованих відходів плас-
тикової упаковки98. Додатково, ЄС розробив 
«дорожню карту» нових джерел надходжень, 
що допоможе повернути отримані позики, 
серед пропозицій: механізм вуглецевого ре-
гулювання імпорту, цифровий збір, система 
торгівлі викидами та ін.99.

Позики державному сектору100 є тре-
тім компонентом Механізму справедливо-
го переходу. Даний компонент складається 
з грантової та позикової складових завдяки 
внеску в розмірі 1,525 млрд євро на гран-
товій основі із бюджету ЄС та кредиту ЄІБ у 
розмірі 10 млрд євро. Мета компоненту по-
лягає у мобілізації інвестицій для здійснен-
ня заходів, що сприяють переходу до кліма-
тичної нейтральності, таких як енергетична 
та транспортна інфраструктура, мережі цен-
тралізованого теплопостачання та заходи з 
енергоефективності, включаючи оновлення 
публічних будівель, а також соціальну інфра-
структуру. 

98 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-
eu-budget/2021-2027/revenue/own-resources/plastic-own-
resource_en 
99 https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-
budget/2021-2027/revenue/potential-new-sources-revenue_en 
100 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52020PC0453 
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Ситуація в Україні. Ще у 2018 році 
урядом України було схвалено Національну 
транспортну стратегію до 2030 року101, що 
спонукала до використання екологічних та 
енергоефективних видів транспорту та пе-
редбачала розробку Національної вело-
сипедної стратегії. Поштовхом до визнан-
ня важливості велотранспорту в Україні 
та розробки відповідного документу стала 
пандемія COVID-19, коли виникла потреба 
у безконтактному індивідуальному пересу-
ванні. 

Таким чином, в кінці 2020 року Мінінфра-
структури спільно з Міндовкілля розпочали 
процес розробки Національної велосипед-
ної стратегії102. Розробка цієї стратегії стане 
одним із важливих кроків у реалізації Націо-
нальної транспортної стратегії та відповіда-
тиме Стратегії сталого та розумного розвит-
ку мобільності ЄС103, метою якої є покращен-
ня мобільності громадян в умовах пандемії 
та переходу на екологічні види транспорту.

101 https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/430-2018-
%D1%80#Text 
102 https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3154919-v-ukraini-
rozroblat-nacionalnu-velosipednu-strategiu.html 
103 https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/
legislation/com20200789.pdf 

Рекомендації:

Уряду України (Мінінфраструктури, 
Міндовкілля):

• прискорити розробку Національної вело-
сипедної стратегії, в якій встановити наці-
ональні вимоги до місцевих органів влади 
та органів місцевого самоврядування що-
до розробки місцевих велосипедних стра-
тегій та цільових програм розвитку міст, 
регіонів та ОТГ задля систематичного роз-
витку системи велосипедного руху.

Уряду України (Мінінфраструктури, 
Міндовкілля): 

• схвалити Національну велосипедну стра-
тегію України та ініціювати розробку пла-
ну з декарбонізації транспортного сектору 
задля наближення транспортного сектору 
України до цілей скорочення викидів (як 
варіант – у рамках перегляду Національ-
ної транспортної стратегії України на пе-
ріод до 2030 року).

Уряду України (Мінінфраструктури, 
Міндовкілля, Мінрегіон):

• сприяти збільшенню інвестицій у будів-
ництво велосипедної інфраструктури.

5. Декарбонізація транспорту

https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3154919-v-ukraini-rozroblat-nacionalnu-velosipednu-strategiu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3154919-v-ukraini-rozroblat-nacionalnu-velosipednu-strategiu.html
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/legislation/com20200789.pdf
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Декарбонізація транспорту

Світовий досвід розвинутих 
країн.
У Європейському зеленому курсі, опубліко-
ваному наприкінці 2019 року104, ЄК оголоси-
ла про свою мету, відповідно до якої до 2050 
року викиди транспортного сектору повин-
ні бути скорочені на 90% порівняно з 1990 
роком. Інтегровані плани з енергетики та 
клімату країн-членів (NECP) є одними з ос-
новних методів досягнення кліматичних ці-
лей ЄС, що мають включати і заходи з декар-
бонізації транспортного сектору. За інфор-
мацією European Cyclists Federation, досягти 
цієї амбіційної цілі можливо за допомогою 
розвитку велосипедного транспорту105. Саме 
тому, країни ЄС почали включати до NECP 
амбіційні цілі із розвитку велотранспорту, 
щоб стимулювати декарбонізацію сектору. 
А в період COVID-19 це питання набуло ще 
більшої уваги.

Великобританія. Напередодні 26-
ї конференції ООН з питань зміни кліма-
ту (СОР26),  Великобританія як приймаюча 
сторона оголосила план «Зеленої промис-
лової революції»106, що сприятиме «озеле-
ненню» ключових секторів економіки за 
рахунок державних інвестицій та створить 
близько 250 000 «зелених» робочих місць. 
План складається з 10 пунктів, три з яких 

104 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/
european-green-deal_en 
105 https://ecf.com/users/fabian-k%C3%BCster/trusted-content/
cycling-underrepresented-eu-member-states%E2%80%99-final-
national-energy-and-climate-plans 
106 https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-
point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs 

присвячені саме екологізації транспортно-
го сектору:

• забезпечення підтримки світових вироб-
ників електромобілів;

• забезпечення підтримки важких для де-
карбонізації галузей авіаційного та мор-
ського транспорту шляхом розробки до-
слідницьких проєктів;

• заохочення користування велотранспор-
том та стимулювання інвестицій в еколо-
гізацію громадського транспорту.

Таким чином, було оприлюднено інвестицій-
ну програму на 5 млрд фунтів стерлінгів для 
фінансування як мінімум 4000 автобусів з ну-
льовими викидами та заохочення викори-
стання потягів як одного із найбільш еколо-
гічних варіантів пасажирських перевезень 
на довгі дистанції107. Також розглядається 
можливість переходу на потяги, що працю-
ють від сонячної енергії, у рамках проєкту 
«Riding Sunbeams: First Light»108.

Також Великобританія заявила, що заборо-
нить продаж нових бензинових та дизельних 
автомобілів та мікроавтобусів до 2030 року - 
на десять років раніше, ніж планувалося109.

Більше того, у 2020 році уряд Великобританії 
опублікував документ «Декарбонізація тран-
спорту: постановка задач»110, а також провів 
консультації серед зацікавлених сторін111 з 

107 https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-
ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport 
108 https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-
ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport 
109 https://www.reuters.com/article/uk-climate-change-britain/
britain-to-ban-new-petrol-cars-by-2030-on-road-to-net-zero-
emissions-idUKKBN27X2YY?edition-redirect=uk 
110 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/932122/decarbonising-
transport-setting-the-challenge.pdf 
111 https://www.gov.uk/government/consultations/creating-a-
plan-to-decarbonise-transport-call-for-ideas 
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https://ecf.com/users/fabian-k%C3%BCster/trusted-content/cycling-underrepresented-eu-member-states%E2%80%99-final-national-energy-and-climate-plans
https://ecf.com/users/fabian-k%C3%BCster/trusted-content/cycling-underrepresented-eu-member-states%E2%80%99-final-national-energy-and-climate-plans
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs
https://www.gov.uk/government/news/pm-outlines-his-ten-point-plan-for-a-green-industrial-revolution-for-250000-jobs
https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport
https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport
https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport
https://www.euronews.com/living/2020/03/30/uk-announces-ambitious-plan-to-become-hub-for-green-transport
https://www.reuters.com/article/uk-climate-change-britain/britain-to-ban-new-petrol-cars-by-2030-on-road-to-net-zero-emissions-idUKKBN27X2YY?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/uk-climate-change-britain/britain-to-ban-new-petrol-cars-by-2030-on-road-to-net-zero-emissions-idUKKBN27X2YY?edition-redirect=uk
https://www.reuters.com/article/uk-climate-change-britain/britain-to-ban-new-petrol-cars-by-2030-on-road-to-net-zero-emissions-idUKKBN27X2YY?edition-redirect=uk
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932122/decarbonising-transport-setting-the-challenge.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932122/decarbonising-transport-setting-the-challenge.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/932122/decarbonising-transport-setting-the-challenge.pdf
https://www.gov.uk/government/consultations/creating-a-plan-to-decarbonise-transport-call-for-ideas
https://www.gov.uk/government/consultations/creating-a-plan-to-decarbonise-transport-call-for-ideas
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Декарбонізація транспорту

метою розробки амбіційного Плану тран-
спортної декарбонізації, що міститиме де-
тальні рекомендації уряду, бізнесу та гро-
мадськості щодо скорочення вуглецевого 
сліду транспортного сектору. План закли-
кає до співпраці із зацікавленими сторонами 
та громадами задля координації зусиль та 
вжиття термінових заходів на шляху до де-
карбонізації транспортного сектору.

Франція. У національному плані з енер-
гетики та клімату (NECP) до 2030 року112 уряд 
країни заклав найбільш амбіційні цілі серед 
країн-членів ЄС – потроїти частку велоси-
педного руху в транспортному сполученні із 
3% у 2018 році до 9% у 2024 році. Країна та-
кож розробила детальний набір інструмен-
тів для досягнення цієї мети, зокрема пла-
нує створити Національний велосипедний 
фонд в розмірі 350 млн євро для фінансуван-
ня створення та розвитку велосипедної інф-
раструктури. 

112  https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/
fr_final_necp_main_en.pdf 

Додатково, під час пандемії COVID-19 уряд 
Франції оприлюднив деталі про новий пакет 
економічних стимулів на 100 млрд євро113, 
одним із цілей якого була екологізація еко-
номіки, що включала виділення 11 млрд єв-
ро для екологізації транспортного сектору, 
зокрема на заходи із заохочення викори-
стання велотранспорту (будівництво біль-
шої кількості велодоріжок та 80 млн євро 
субсидії на ремонт/обслуговування велоси-
педів). 

Таким чином, до кінця листопада 2020 ро-
ку уряд Франції надавав понад мільйон суб-
сидій (по 50 євро на особу)114 на ремонт ве-
лосипедів, щоб заохотити використовувати 
більш екологічний транспорт. Впроваджені 
заходи дозволили збільшити користування 
велотранспортом влітку на 30%, порівняно 
з попереднім роком115. 

113 https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/france-
launches-big-green-recovery-plan-part-100bn-stimulus-covid 
114 https://www.reuters.com/article/us-france-bicyles/france-
pays-to-fix-a-million-bikes-to-beat-coronavirus-idINKBN28A2OE 
115 https://www.thelocal.fr/20200914/france-pledges-20-mn-
euro-to-expand-bike-repair-bonus/ 

https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/fr_final_necp_main_en.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/default/files/documents/fr_final_necp_main_en.pdf
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/france-launches-big-green-recovery-plan-part-100bn-stimulus-covid
https://www.theguardian.com/world/2020/sep/03/france-launches-big-green-recovery-plan-part-100bn-stimulus-covid
https://www.reuters.com/article/us-france-bicyles/france-pays-to-fix-a-million-bikes-to-beat-coronavirus-idINKBN28A2OE
https://www.reuters.com/article/us-france-bicyles/france-pays-to-fix-a-million-bikes-to-beat-coronavirus-idINKBN28A2OE
https://www.thelocal.fr/20200914/france-pledges-20-mn-euro-to-expand-bike-repair-bonus/
https://www.thelocal.fr/20200914/france-pledges-20-mn-euro-to-expand-bike-repair-bonus/
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Тарифна політика. 9 березня Міненер-
го запропонувало створити єдину цифрову 
систему для захисту споживачів житлово-ко-
мунальних послуг. 11 березня у Міненер-
го заявили, що до 30% громадян в Україні є 
«енергетично бідними» та 22% не спромож-
ні сплачувати за обігрів своїх осель.

Крім цього, 10 березня НКРЕКП, після по-
переднього схвалення підвищення тари-
фу «Укренерго» на передачу електроенер-
гії з 1 квітня, вирішила залишити цей тариф 
незмінним та на рівні 293,93 грн за МВт·год. 
Однак Регулятор також поінформував, що 
тариф на передачу електроенергії можуть 
підвищити в третьому кварталі, якщо кошти 
з держбюджету на фінансування ВДЕ не бу-
дуть виділені.

Вугільний сектор енергетики. 10 берез-
ня НКРЕКП на засіданні прийняла рішення 
щодо накладення максимально можливих 
штрафних санкцій на генеруючі підприєм-
ства компанії ДТЕК, а також прийняла рішен-
ня щодо початку розслідувань порушень 
законодавства щодо функціонування рин-
ку електричної енергії. Зокрема, в резуль-
таті моніторингу поведінки учасників ринку 
«на добу наперед» та внутрішньодобового 
ринку та повідомлення ДП «Оператор рин-
ку», Регулятором були виявлені ознаки по-
рушень у діях «Центренерго», ДП «Гаранто-
ваний Покупець», «Укргідроенерго», підпри-
ємств ДТЕК та інших учасників ринку.

12 березня профспілки висловили протест 
проти запланованого ДТЕК закриття окре-
мих шахт Західного Донбасу. 15 березня Ан-
тимонопольний комітет України відзвітував, 

що за власною ініціативою почав розслі-
дувати питання, яке пов’язане із зменшен-
ням гарантованих запасів вугілля на складах 
ТЕС. 17 березня в.о. міністра Юрій Вітренко 
підтвердив, що Міненерго відкликало для 
перегляду проєкт Концепції реформування 
вугільної галузі. 

Крім цього, з метою стратегічного підходу до 
поступової відмови від вугільної генерації 
електроенергії, Європейська економічна ко-
місія ООН опублікувала проєкт «дорожньої 
карти» для виробництва та використання 
водневих технологій в Україні, а наприкін-
ці лютого Світовий банк ініціював розроб-
ку водневої стратегії для України із залучен-
ням авторитетних міжнародних компаній й 
вітчизняних експертів.

Сектор ВДЕ. У березні 2021 року ДП «Гаран-
тований покупець» («ГарПок») продовжило 
відшкодування заборгованості інвесторам 
ВДЕ за «зеленим» тарифом. Станом на 15 бе-
резня рівень розрахунків за боргами 2020 
року становив 60%, а за 2021 рік було спла-
чено 6,63 млрд грн (зокрема, 93% за січень 
та 66% за лютий). Заборгованість НЕК «Укре-
нерго», яка повинна бути джерелом розра-
хунків, за оцінками «ГарПоку», залишаєть-
ся на високому рівні – 17,16 млрд грн. За-
тверджений Мінфіном фінансовий план  
«Укренерго» на 2021 рік передбачає 
29,03 млрд грн на витрати за спеціальними 
обов’язками та компенсацію обмежень ВДЕ. 
Також, прем’єр-міністр Денис Шмигаль за-
явив, що уряд вже має домовленості з між-
народними фінансовими партнерами щодо 
випуску «зелених» облігацій, які будуть на-
правлені на розрахунки із виробниками з ВДЕ.

Додаток: Дайджест політик  
(де)карбонізації України. Березень 2021 року

https://www.kmu.gov.ua/news/v-ukrayini-maye-buti-stvorena-yedina-cifrova-sistema-dlya-zahistu-spozhivachiv-zhitlovo-komunalnih-poslug-yurij-vitrenko
https://www.facebook.com/minenergoUkraine/posts/3877696842286563
https://www.nerc.gov.ua/data/filearch/Materialy_zasidan/2021/liutyu/17.02.2021/p27_17-02-21.pdf
http://reform.energy/news/nkreku-sokhranila-tarif-dlya-ukrenergo-na-ii-kvartal-2021-goda-na-deystvuyushchem-urovne-29393-grnmvt-ch-16918?fbclid=iwar0k_wjv3mqaoebs4hdjtburg-0r6h8okp9s61jw-hofa-glodd2uolxljk
https://gmk.center/ua/news/nkrekp-dopuskaie-zrostannya-tarifu-na-peredachu-e-e-z-tretogo-kvartalu/
https://www.nerc.gov.ua/?news=11340
https://www.nerc.gov.ua/?news=11338
http://www.prupu.org/news/23190/
https://amcu.gov.ua/news/shcho-ne-tak-iz-zayavami-shchodo-vugillya-dtek-do-antimonopolnogo-komitetu
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article;jsessionid=49483E0D3D3B12FBF775A7E02DEB777A.app1?art_id=245521659&cat_id=35109
https://unece.org/sustainable-energyregional-advisory-services/improving-capacity-government-ukraine-develop
https://ua-energy.org/uk/posts/ukraina-za-spryiannia-svitovoho-banku-rozpochynaie-rozrobku-vodnevoi-stratehii
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
https://ua.energy/zagalni-novyny/zatverdzheno-finansovyj-plan-ukrenergo-na-2021-rik/
https://www.epravda.com.ua/news/2021/03/4/671619/
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На початку березня Держенергоефектив-
ності анонсувало законопроєкт, яким буде 
запроваджено принцип “чистого обліку” (net 
metering) для проз’юмерів. Даний механізм 
дозволить суб’єктам господарювання та до-
могосподарствам генерувати і споживати 
електроенергію з ВДЕ без «зеленого» тари-
фу для покриття власних потреб, що у свою 
чергу підвищить рівень енергоефективнос-
ті, заощадить витрати на енергоресурси та 
зменшить вплив на довкілля.

ПрАТ «Укргідроенерго» подало на розгляд 
Міненерго проєктну пропозицію щодо уста-
новки 197  МВт літій-іонних систем накопи-
чення електроенергії та 63,9 МВт сонячних 
фотоелектричних станцій на 5-ти об’єктах 
компанії. Встановлення таких установок доз-
волить забезпечити «Укренерго» резервом 
підтримки частоти і розширить регулюючий 
діапазон автоматичного резерву відновлен-
ня частоти.

Фінансування «зеленого» відновлен-
ня. Задля посилення адаптації аграрного 
сектору України до глобальних змін клімату 
та прискорення економічного відновлення 
після кризи Міжнародна фінансова корпора-
ція (IFC) у партнерстві з Федеральним мініс-
терством фінансів Австрії планують реаліза-
цію спільного проєкту з розвитку кліматич-
но орієнтованого сільського господарства в 
Україні. В рамках реалізації проєкту, IFC до-
поможе с/г-виробникам розробити систе-
му обліку викидів вуглецю, щоб сприяти їх 
зменшенню.

З метою забезпечення сприятливого інвес-
тиційного середовища, ВРУ ухвалила зако-
ни про податкові та митні пільги інвесто-
рам для реалізації інвестиційних проєктів зі 
значними інвестиціями. Такі проєкти упов-
новажений супроводжувати Офіс із залучен-
ня та підтримки інвестицій (UkraineInvest). 

Даний крок здійснено на реалізацію так зва-
ного «закону про інвестнянь», який запро-
ваджує преференційний підхід для окремих 
проєктів.

Додатково, у березні між Україною (зокрема, 
UkraineInvest) та діловими колами Німеччи-
ни було підписано Меморандум про взає-
морозуміння стосовно налагодження парт-
нерства у сфері діджиталізації. Зокрема, пе-
редбачається реалізація спільних проєктів в 
авіакосмічній галузі, у сфері логістики та роз-
міщення в Україні виробничих потужностей 
для виготовлення батарей та інших комп-
лектуючих для електромобілів.

Стратегічні документи. 3 березня Кабі-
нетом Міністрів України було затверджено 
Національну економічну стратегію на пе-
ріод до 2030 року, що включає такі стра-
тегічні цілі з декарбонізації як досягнення 
кліматичної нейтральності не пізніше 2060 
року, зменшення технологічних витрат та 
втрат енергії у процесі її виробництва та 
постачання до 8%, формування частки ге-
нерації з ВДЕ в загальному виробництві 
електроенергії на рівні 25%, зниження 
енергоємності видобувної промисловості 
на 30%.

Крім цього, стратегія ставить за мету під-
вищити позиції України із 60 до 30 міс-
ця в Індексі продуктивності у сфері довкіл-
ля (Environmental Perfomance Index), за-
лучити інвестицій на 32 млрд дол. США в 
розвиток енергетичної системи (генера-
ція - 15 млрд дол. США, передача та розпо-
діл - 17 млрд дол. США) і 10 млрд дол. США 
у відновлювану енергетику, імплементува-
ти законодавство ЄС (зокрема, пакет «Чиста 
енергія для всіх європейців»), а також син-
хронізувати ОЕС України з ENTSO-E.

https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnosti-predstavilo-koncepciyu-mehanizmu-generaciyi-chistoyi-energiyi-dlya-vlasnih-potreb-net-energy-metering
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-provelo-poperedni-konsultacii-schodo-koncepcii-proektu
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/ukrgidroenergo-provelo-poperedni-konsultacii-schodo-koncepcii-proektu
https://a7d.com.ua/novini/53459-ifc-rozpochinaye-realzacju-v-ukrayin-proyektu-pdvischennja-efektivnost-slskogo-gospodarstva-v-umovah-globalnoyi-zmni-klmatu.html
https://a7d.com.ua/novini/53459-ifc-rozpochinaye-realzacju-v-ukrayin-proyektu-pdvischennja-efektivnost-slskogo-gospodarstva-v-umovah-globalnoyi-zmni-klmatu.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200519-rada-nadala-podatkovi-pilgi-dla-velikih-investoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200519-rada-nadala-podatkovi-pilgi-dla-velikih-investoriv.html
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3200519-rada-nadala-podatkovi-pilgi-dla-velikih-investoriv.html
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-upovnovazhiv-ukraineinvest-zdijsnyuvati-suprovid-investoriv-zi-znachnimi-investiciyami-denis-shmigal
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1116-20#Text
https://www.kmu.gov.ua/news/za-uchasti-premyer-ministra-ukrayini-pidpisano-memorandum-pro-ukrayinsko-nimecke-partnerstvo-u-sferi-didzhitalizaciyi?fbclid=IwAR20ZG4bX0quTAUzGn5x2jRyiG-sL0iXTplLrq_3Agc3LST7s45b5nsOl68
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179
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Енергоефективність. 4 березня Верхо-
вна Рада прийняла у першому читані проєкт 
рамкового Закону про енергетичну ефектив-
ність, який імплементує Директиву 2012/27/
ЄС відповідно до зобов’язань України в рам-
ках Енергетичного Співтовариства та Уго-
ди про асоціацію. У свою чергу, ряд громад-
ських організації, асоціацій та профільних 
експертів надіслали пропозиції для удоско-
налення законопроєкту.

Інші ініціативи. 11 березня Міндовкіл-
ля опублікувало проєкт Стратегії екологіч-
ної безпеки та адаптації до зміни клімату до 
2030 року, який розроблявся в рамках про-
єкту ПРООН – EU4Climate при підтримці 
представників громадянського суспільства, 

експертного середовища та інших стейкхол-
дерів.

16 березня представники Міндовкілля ок-
реслили основні пріоритети на 2021-2022 
роки, серед яких: ухвалення в першому чи-
танні проєкту Закону про запобігання, змен-
шення та контроль забруднення, доопрацю-
вання і ухвалення в другому читанні проєкту 
Закону про управління відходами, прийнят-
тя інших секторальних законопроєктів, за-
пуск системи моніторингу, звітності та ве-
рифікації викидів парникових газів, поча-
ток роботи над системою торгівлі викидами 
парникових газів, створення українського 
кліматичного фонду, впровадження заходів 
з цифрової трансформації тощо.
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https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077
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