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DiXi Group є аналітичним центром (think-tank), метою якого є дослідження та надання консуль-
тацій щодо інформаційної політики, енергетики, безпеки та інвестицій. Ми активно працюємо 
у сферах енергетичної політики та суміжних секторах.

Ми досліджуємо сектор та аналізуємо дані, що дозволяє ухвалювати раціональні рішення, до-
помагаємо утвердити нові стандарти урядування, поширюємо знання та найкращі практики 
роботи на нових ринках, а також сприяємо підвищенню прозорості й відкритості інформації.

Цей звіт був розроблений Альоною Корогод та Анастасією Верещинською, з доповненнями 
Романа Ніцовича.

Публікація видана за підтримки Посольства Великої Британії в Україні.
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Перелік скорочень

Перелік скорочень

CO2 Діоксид вуглецю

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

CBAM Механізм  вуглецевого коригування імпорту (Carbon 
Border Adjustment Mechanism)

ВДЕ Відновлювані джерела енергії

«ГарПок» ДП «Гарантований покупець»

Держенергоефективності Державне агентство з енергоефективності та 
енергозбереження України (ДАЕЕ)

е/е Електрична енергія

ЄБРР Європейський банк реконструкції та розвитку

ЄІБ Європейський інвестиційний банк

ЄС Європейський Союз

МВт Мегават

Міндовкілля Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів 
України

Мінекономіки Міністерство економіки 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)

ООН Організація Об’єднаних Націй

ПСО Покладення спеціальних обов’язків



5
Кращі світові практики «зеленого» відновлення в часи пандемії COVID-19: можливості для України
Квартальний звіт

Резюме

Резюме

Цей квартальний звіт висвітлює кращі світо-
ві практики політики та заходи з декарбоніза-
ції, визначає прогалини в політиках України 
протягом другого кварталу 2021 року у порів-
нянні з порядком денним Європейського зе-
леного курсу та іншими політиками країн сві-
ту, а також надає рекомендації щодо застосу-
вання таких практик в Україні. Основний на-
голос робиться на найкращих практиках, які 
були запроваджені у країнах світу у відповідь 
на наслідки та виклики, що пов’язані з панде-
мією COVID-19.

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:

Розвиток сектору ВДЕ. Криза дові-
ри інвесторів ВДЕ до уряду поглиблюєть-
ся невиконанням умов Меморандуму від 
2020 року, непогашенням боргів та мож-
ливістю додаткового застосування акциз-
ного податку. Незважаючи на це, вироб-
ництво електроенергії з ВДЕ в Україні про-
довжує зростати, але існує проблема об-
меження ВДЕ-генерації через, зокрема, 
відсутність систем накопичення енергії та 
низької гнучкості ОЕС України. На проти-
вагу, уряди розвинених країн стимулюють 
розвиток сектору ВДЕ, зокрема офшорної 
вітроенергетики та систем накопичення.

Рекомендації: 

не допускати поглиблення кризи  
довіри інвесторів ВДЕ до уряду:

• не блокувати та не відкладати повернен-
ня коштів виробникам електроенергії з 
ВДЕ, включаючи розгляд відповідного за-
конодавства, щоб забезпечити можли-
вість проведення перших аукціонів з роз-
поділу квот у 2021 році та подальшу зміну 
схеми підтримки ВДЕ;

• не запроваджувати акцизний збір на ви-
роблену «зелену» електроенергію, та не 
порушувати надані гарантії держави за-
для недопущення подальших звернень 
до міжнародних арбітражів.

забезпечити розвиток систем  
накопичення енергії:

• розглянути та прийняти ініційовані про-
єкти законів про розвиток систем нако-
пичення енергії та створити умови для ін-
вестицій у високоманеврову генерацію, 
що допомогло б уникнути скорочення ви-
робництва енергії з ВДЕ та забезпечити 
стабільну роботу енергетичної системи;

• забезпечити стабільний розвиток сектору, 
у разі надмірного навантаження на мережу 
не допускати встановлення нових потуж-
ностей (особливо актуально в регіональ-
ному вимірі), більш ефективно підтримува-
ти вже існуючі установки (за досвідом Данії);

• розробити стратегію накопичення енер-
гії з довгостроковими цілями та коротко-
строковими послідовними кроками (за до-
свідом Іспанії).
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Резюме

розглянути варіанти розвитку секто-
ру ВДЕ за рахунок використання по-
тенціалу Чорного моря в офшорній 
(морській) вітроенергетиці:

• розробити відповідну законодавчу базу 
для регулювання розвитку сектору офшор-
ної вітроенергетики;

• розробити національну стратегію зі спри-
яння розвитку офшорної вітроенергетики, 
з чіткими цілями та довгостроковим ба-
ченням задля привернення уваги інвесто-
рів та можливості отримати фінансування 
у розвиток сектору (за досвідом Польщі).

Декарбонізація транспорту. З початку 
пандемії COVID-19 в Україні почали звер-
тати увагу на більш ефективний та еколо-
гічно сталий транспорт. Мінінфраструкту-
ри, в свою чергу, визнає, що для поши-
рення такого екологічного транспорту 
в Україні необхідно створити відповідну 
інфраструктуру. І доки в Україні лише пла-
нуються заходи з розвитку інфраструктури 
для електротранспорту, світова практика 
свідчить про тренд її розширення. 

Рекомендації: 

забезпечити розвиток та викори-
стання електротранспорту через:

• розробку стимулів та податкових пільг 
для власників електромобілів (за досвідом 
Норвегії)

• розглянути можливість встановлення по-
датку на викиди СО2 для автомобілів з дви-
гунами внутрішнього згоряння, що цим 
самим стимулюватиме перехід на еколо-
гічні види транспорту (за досвідом Німеч-
чини);

• заохочувати та проводити дослідження з 
метою виявлення нових технологій та мі-
німізації витрат на створення відповідної 
інфраструктури (за досвідом США).

Водень. В Україні лише збираються пра-
цювати над Водневою стратегією, у роз-
винених країнах такий документ вже є за-
твердженим на державному рівні.

Рекомендації: 

при розробці Водневої стратегії 
України: 

• врахувати рекомендації документів, роз-
роблених спільно з ЄЕК ООН;

• провести публічні консультації за участі 
громадських організацій, бізнесу та гро-
мадян для отримання коментарів та реко-
мендацій при фіналізації Стратегії (за до-
свідом Іспанії та Канади);

• розглянути можливість використання ін-
ших, крім «зеленого», низьковуглецевих 
технологій виробництва водню, в залежно-
сті від економічних можливостей та ресур-
сів регіонів України (за досвідом Канади);
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• передбачити та прописати можливі ме-
ханізми фінансування розвитку водневих 
проєктів (за досвідом Португалії);

• забезпечити створення законодавчого 
підґрунтя використання та стимулювання 
розвитку «зеленого» водню (за досвідом 
Іспанії);

• розглянути можливість реалізації проєктів 
спільно з європейськими країнами за під-
тримки механізму ЄК з надання державної 
допомоги для проєктів спільного інтересу1 
(за досвідом Польщі).

Декарбонізація металургійного сек-
тору. Україна входить у світові рейтинги 
країн за обсягом виробництва сталі та ча-
вуну. Металургія займає значну частку в 
структурі ВВП та експорту країни. Більше 
90% сталі в Україні виробляється на під-
приємствах із застарілим обладнанням, 
енергоємними способами, тому викиди 
від сектору є одними з найвищих. Саме то-
му, їх скорочення найбільше позначиться 
на загальному рівні викидів та стане знач-
ним кроком на шляху досягнення кліма-
тичних цілей за Паризькою угодою. 

Рекомендації:

Розробити комплексну стратегію де-
карбонізації та сталого розвитку ме-
талургійного сектору:

• узгодити її зі стратегіями розвитку суміж-
них секторів, наприклад сектору електро-
енергетики;

1 https://www.hydrogen4climateaction.eu/whats-an-ipcei 

• чітко означити перспективність інвесту-
вання в низьковуглецеві технології ви-
робництва продукції, врахувати весь ви-
робничий цикл (включно з видобутком си-
ровини, генерацією електроенергії тощо);

• визначити інвестиційні стимули для під-
тримки підприємств, що модернізують об-
ладнання: субсидії, налагодження вигід-
них публічних закупівель продукції модер-
нізованих підприємств (за інших рівних 
умов);

• до появи економічно вигідних нових тех-
нологій з декарбонізації виробництва ста-
лі стимулювати використання доступних 
механізмів скорочення викидів, напри-
клад уловлювання та захоронення чи по-
дальше використання викидів CO2 (на 
прикладі досвіду ОАЕ);

• У контексті дослідження потенціалу водню 
врахувати можливість його використання 
для скорочення відходів у металургії (на 
прикладі досвіду Швеції, Німеччини, кра-
їн ЄС).

Визначити план росту ставок податку 
на викиди CO2 та подальшої розроб-
ки системи торгівлі викидами:

• Прийняти законопроєкт №  4167 «Про за-
побігання, зменшення та контроль забруд-
нення, що виникає в результаті промисло-
вої діяльності» 2 у відповідності до вимог 
Директиви 2010/75/ЄС;

• передбачити цільове використання над-
ходжень від сплати податку на викиди CO2 
металургійними підприємствами на фі-
нансування заходів з декарбонізації таких 
підприємств у прозорий спосіб;

2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077 

https://www.hydrogen4climateaction.eu/whats-an-ipcei
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077
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Резюме

Фінансування «зеленого» віднов-
лення. Наразі підходи до «зеленого» фі-
нансування в Україні значною мірою пе-
ребувають на стадії розробки та визна-
чення. На додачу до ініціатив створення 
Фонду декарбонізації, Президент України 
ініціював створення Національного фон-
ду інвестицій України, який має займатись 
залученням інвестицій та впровадженням 
соціально-важливих проєктів, проте регу-
ляторна база для його діяльності досі не 
розроблена. Позитивним сигналом є за-
лучення Національного банку України до 
дослідження ESG (екологічних, соціальних 
та економічних) практик та їх імплемента-
ції на рівні банківської системи при фінан-
суванні проєктів.

Рекомендації:

• Розробити План дій із «зеленого» фінан-
сування, в якому передбачити джерела й 
інструменти фінансування заходів із де-
карбонізації та енергоефективності осо-
бливо енергоємних галузей промисло-
вості;

• При розробці законодавчої бази про На-
ціональний фонд інвестицій України чіт-
ко визначити механізми впровадження 
та фінансування заходів з декарбоніза-
ції та охорони навколишнього середо-
вища.



Ситуація в Україні. 10 червня 2021 
року минув рік з моменту підписання Ме-
морандуму про взаєморозуміння3 між уря-
дом України та виробниками електроенергії 
з ВДЕ та 10 місяців з моменту набуття чин-
ності Законом №810-IX4 щодо удосконален-
ня умов підтримки виробництва електрич-
ної енергії з альтернативних джерел енергії, 
в якому зокрема йшлося про зниження ста-
вок «зелених» тарифів. Проте, «Гарантова-
ний покупець» все ще не виконав зобов’я-
зання перед виробниками електроенергії з 
ВДЕ. Станом на 23 червня 2021 р. «Гаранто-
ваний покупець» сплатив 18,8 млрд грн. за 
2021 р., але рівень розрахунків за жоден з 
місяців 2021 р. не досяг 100%, а за 2020 рік 
підприємство розрахувалося з виробниками 
ВДЕ лише на 66,6%5. 

З огляду на це, у травні Міністерство юс-
тиції отримало близько десяти сповіщень 
(trigger notices) про наміри інвесторів звер-
нутися до міжнародного арбітражу6. Біль-
ше того, у травні урядом було затверджено 
проєкт змін до Податкового кодексу України 
і 2 червня подано законопроєкт, яким про-
понується, зокрема, скасувати пільгу з акци-
зного податку для платників, які здійснюють 

3 https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidpisav-memorandum-z-

virobnikami-zelenoyi-elektroenergiyi 
4 https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/810-20#Text 
5 https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342 
6 https://ua-energy.org/uk/posts/miniust-otrymav-10-povidomlen-pro-

namiry-investoriv-vde-sudytysia-v-mizhnarodnomu-arbitrazhi 

виробництво електричної енергії з ВДЕ7, що 
суперечить наданим зобов’язанням у рам-
ках закону і викликає занепокоєння інвес-
торів8. Таким чином, криза довіри інвесто-
рів ВДЕ до уряду тільки поглиблюється9. 

Додатково, «Укренерго» продовжує обмежу-
вати виробництво електроенергії з ВДЕ, в 
травні такі обмеження були застосовані 24 
рази, а з 7 по 13 червня – щодня10, що свід-
чить про недосконалість систем балансу-
вання та відсутність резерву гнучкості енер-
госистеми. Задля вирішення цієї проблеми 
зареєстровано три законопроєкти11,12,13, щодо 
розвитку систем накопичення енергії (СНЕ). 
Крім того, є зрушення з боку бізнесу: ДТЕК 
запустив першу в Україні промислову СНЕ 
потужністю 1 МВт14, а Світовий банк затвер-
див пакет фінансування на 212 млн дол. для 
«Укргідроенерго» на встановлення гібрид-
них СНЕ15.

7 https://ua-energy.org/uk/posts/uriadovyi-zakonoproekt-aktsyz-na-

vde-ta-zbilshennia-podatku-na-so2 
8 https://m.facebook.com/ukrwindenergyassociation/photos/pcb.2519

061558228575/2519061468228584 
9 https://ua-energy.org/uk/posts/kryza-doviry-investoriv-vde-do-

uriadu-tilky-pohlybliuietsia-nitsovych 
10 https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-7-13-

chervnya-2021-roku/ 
11 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71781 
12 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71870 
13 https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71977 
14 https://dtek.com/media-center/news/dtek-zapustil-pervuyu-v-

ukraine-promyshlennuyu-sistemu-nakopleniya-energii/ 
15 https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/svitoviy-bank-spriyae-

integracii-ukrainskoi-energosistemi-z-evropeyskoyu 

1. Розвиток сектору ВДЕ

https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidpisav-memorandum-z-virobnikami-zelenoyi-elektroenergiyi
https://www.kmu.gov.ua/news/uryad-pidpisav-memorandum-z-virobnikami-zelenoyi-elektroenergiyi
https://www.gpee.com.ua/main/news?id=342
https://ua-energy.org/uk/posts/miniust-otrymav-10-povidomlen-pro-namiry-investoriv-vde-sudytysia-v-mizhnarodnomu-arbitrazhi
https://ua-energy.org/uk/posts/miniust-otrymav-10-povidomlen-pro-namiry-investoriv-vde-sudytysia-v-mizhnarodnomu-arbitrazhi
https://ua-energy.org/uk/posts/uriadovyi-zakonoproekt-aktsyz-na-vde-ta-zbilshennia-podatku-na-so2
https://ua-energy.org/uk/posts/uriadovyi-zakonoproekt-aktsyz-na-vde-ta-zbilshennia-podatku-na-so2
https://m.facebook.com/ukrwindenergyassociation/photos/pcb.2519061558228575/2519061468228584
https://m.facebook.com/ukrwindenergyassociation/photos/pcb.2519061558228575/2519061468228584
https://ua-energy.org/uk/posts/kryza-doviry-investoriv-vde-do-uriadu-tilky-pohlybliuietsia-nitsovych
https://ua-energy.org/uk/posts/kryza-doviry-investoriv-vde-do-uriadu-tilky-pohlybliuietsia-nitsovych
https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-7-13-chervnya-2021-roku/
https://ua.energy/zagalni-novyny/robota-energosystemy-7-13-chervnya-2021-roku/
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71781
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71870
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71977
https://dtek.com/media-center/news/dtek-zapustil-pervuyu-v-ukraine-promyshlennuyu-sistemu-nakopleniya-energii/
https://dtek.com/media-center/news/dtek-zapustil-pervuyu-v-ukraine-promyshlennuyu-sistemu-nakopleniya-energii/
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/svitoviy-bank-spriyae-integracii-ukrainskoi-energosistemi-z-evropeyskoyu
https://uhe.gov.ua/media_tsentr/novyny/svitoviy-bank-spriyae-integracii-ukrainskoi-energosistemi-z-evropeyskoyu
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Рекомендації:

Уряду України (Міненерго, Мінфін): 
не допускати поглиблення кризи  
довіри інвесторів ВДЕ до уряду:

• не блокувати та не відкладати повернен-
ня коштів виробникам електроенергії з 
ВДЕ, включаючи розгляд відповідного за-
конодавства, щоб забезпечити можли-
вість проведення перших аукціонів з роз-
поділу квот у 2021 році та подальшу зміну 
схеми підтримки ВДЕ;

• не запроваджувати акцизний збір на ви-
роблену «зелену» електроенергію, та не 
порушувати надані гарантії держави за-
для недопущення подальших звернень 
до міжнародних арбітражів.

Уряду України (Міненерго): забезпе-
чити розвиток систем накопичення 
енергії:

• розглянути та прийняти ініційовані про-
єкти законів про розвиток систем нако-
пичення енергії та створити умови для ін-
вестицій у високоманеврову генерацію, 
що допомогло б уникнути скорочення ви-
робництва енергії з ВДЕ та забезпечити 
стабільну роботу енергетичної системи;

• забезпечити стабільний розвиток сектору, 
у разі надмірного навантаження на мере-
жу не допускати встановлення нових по-
тужностей (особливо в регіональному ви-
мірі), більш ефективно підтримувати вже 
існуючі установки (за досвідом Данії);

• розробити стратегію накопичення енер-
гії з довгостроковими цілями та коротко-
строковими послідовними кроками (за до-
свідом Іспанії).

Уряду України (Міненерго, Держе-
нергоефективності): розглянути ва-
ріанти розвитку сектору ВДЕ за раху-
нок використання потенціалу Чорно-
го моря в офшорній (морській) вітро-
енергетиці:

• розробити відповідну законодавчу ба-
зу для регулювання розвитку сектору оф-
шорної вітроенергетики;

• розробити національну стратегію зі спри-
яння розвитку офшорної вітроенергетики, 
з чіткими цілями та довгостроковим ба-
ченням задля привернення уваги інвесто-
рів та можливості отримати фінансування 
у розвиток сектору (за досвідом Польщі).

Світовий досвід. Під час пандемії 
COVID-19, попри спричинену нею економіч-
ну кризу, перехід до чистих джерел енергії 
не втратив актуальності, а навпаки посилив-
ся зважаючи на все більшу увагу до питань 
клімату16. За даними Міжнародного енерге-
тичного агентства17, протягом 2020 року в 
світі було встановлено 280 ГВт нових потуж-
ностей з виробництва електроенергії з ВДЕ, 
що на 45% більше, ніж у 2019 році. Додатко-
во, у звіті зазначається, що у 2021 і 2022 ро-
ках таке зростання потужностей стане нор-
мою.

Більше того, згідно з дослідженням   Frost 
& Sullivan18,середньорічний темп зростання 
світового ринку систем накопичення енер-
гії до 2030 року досягне 23%19. Таким чином, 

16 https://www.eco-business.com/opinion/how-covid-19-can-be-the-

impetus-for-growth-in-renewable-energy/ 
17https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021 
18 https://ww2.frost.com/news/press-releases/expansion-of-

renewables-and-cost-reductions-drive-battery-energy-storage-to-

forefront-of-national-energy-plans/ 
19 https://m.facebook.com/UARE.com.ua/photos/a.1543827565880903

/2847250012205312/?type=3&source=57&locale2=cs_CZ&__tn__=EH-R 

https://www.eco-business.com/opinion/how-covid-19-can-be-the-impetus-for-growth-in-renewable-energy/
https://www.eco-business.com/opinion/how-covid-19-can-be-the-impetus-for-growth-in-renewable-energy/
https://www.iea.org/reports/renewable-energy-market-update-2021
https://ww2.frost.com/news/press-releases/expansion-of-renewables-and-cost-reductions-drive-battery-energy-storage-to-forefront-of-national-energy-plans/
https://ww2.frost.com/news/press-releases/expansion-of-renewables-and-cost-reductions-drive-battery-energy-storage-to-forefront-of-national-energy-plans/
https://ww2.frost.com/news/press-releases/expansion-of-renewables-and-cost-reductions-drive-battery-energy-storage-to-forefront-of-national-energy-plans/
https://m.facebook.com/UARE.com.ua/photos/a.1543827565880903/2847250012205312/?type=3&source=57&locale2=cs_CZ&__tn__=EH-R
https://m.facebook.com/UARE.com.ua/photos/a.1543827565880903/2847250012205312/?type=3&source=57&locale2=cs_CZ&__tn__=EH-R
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попит на системи накопичення енергії сти-
мулюватиме зниження їх вартості і, таким 
чином, подальший розвиток ВДЕ. 

Іспанія. Нарощування потужностей 
ВДЕ незмінно приводить до зростання ви-
робництва «зеленої» енергії. В Іспанії зро-
зуміли, що у цьому питанні все більшої ува-
ги потребують системи накопичення енер-
гії, що надають системі гнучкості та стабіль-
ності20. Відповідно до Національного плану з 
енергетики та клімату на 2021-2030 роки, що 
серед іншого, включає розробку нової нор-
мативної бази щодо відновлюваних джерел 
енергії та Національної стратегії проз’юме-
рів, уряд Іспанії у лютому 2021 року затвер-
див Стратегію накопичення енергії21.

Основною метою документу Міністерство з 
питань екологічного переходу та демогра-
фічних викликів (MITECO) визначає ство-
рення методів, систем або технологій для 
розширення потенціалу зберігання енергії 
та сприяння досягненню кліматичної ней-
тральності до 2050 року22.

Стратегією передбачається нарощування 
потужностей систем накопичення енергії 
(СНЕ) з поточного 8,3 ГВт до 20 ГВт до 2030 
року, та до 30 ГВт до 2050 року23. В обох ви-
падках розглядаються як великомасштаб-
ні СНЕ (сонячні концентраційні станції), так 
і розподілені сховища, які відноситься до 
об›єктів малої генерації. Також, стратегія 
включає політику щодо усунення адміністра-
тивних бар›єрів для нових проєктів, просу-
вання «зеленого» водню, створення нових 
бізнес-моделей для підтримки таких сфер, 

20 https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-

2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/ 
21 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_

tcm30-522655.pdf 
22 https://tesy.es/blog/estrategia-de-almacenamiento-energetico/ 
23 https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-

2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/ 

як повторне використання батарей, а також 
нові дослідження та розробки24.

Крім того, ця стратегія включає де-
сять напрямків діяльності та 66 захо-
дів, що охоплюють наступні аспекти:

• інтеграція СНЕ в електромережу;

• циркулярна економіка, енергетичні спільно-
ти (створення простору для участі громадян);

• «зелений» водень;

• перекваліфікація, зменшення негативно-
го соціально-економічного впливу від за-
криття видобувних підприємств або атом-
них електростанцій;

• розробка нових бізнес-моделей;

• усунення адміністративних перешкод;

• посилення напрямку науково-дослідних 
робіт та розробок.

У довгостроковій перспективі стратегія25 
визначає низку заходів щодо правильного 
розгортання СНЕ та повної їх інтеграції в по-
точну енергосистему, а також наголошує на 
необхідності досліджень та розробок у пев-
них областях.

Стратегією визначено декілька клю-
чових технологій накопичення26:

• Гідроакумулюючі електростанції;

• Батареї, які особливо актуальні для елек-
тромобілів і в системах проз’юмерів; 

24 https://www.energy-storage.news/news/spain-targets-20gw-of-

energy-storage-by-2030-as-part-of-new-strategy 
25  https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_

tcm30-522655.pdf
26  https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-

2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/ 

https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
https://tesy.es/blog/estrategia-de-almacenamiento-energetico/
https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
https://www.energy-storage.news/news/spain-targets-20gw-of-energy-storage-by-2030-as-part-of-new-strategy
https://www.energy-storage.news/news/spain-targets-20gw-of-energy-storage-by-2030-as-part-of-new-strategy
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
https://www.miteco.gob.es/es/prensa/estrategiaalmacenamiento_tcm30-522655.pdf
https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
https://www.magnuscmd.com/energy-storage-strategy-in-spain-2030-2050-what-can-we-expect-from-the-new-regulation/
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• Системи накопичення тепла у вигляді со-
ляних розчинів, що використовуються на 
станціях концентрованої сонячної енергії;

• Відновлюваний водень як більш інно-
ваційна система згадується у стратегії на 
перспективу.

Данія. Маючи невеликі розміри, але 
амбітні цілі, цю країну вважають світовим 
лідером «зеленого» переходу27. Першу ча-
стину плану дій щодо клімату данський 
уряд представив у розпал кризи COVID-
1928. У 2020 році парламент Данії прийняв 
один з найбільш амбіційних законів у сві-
ті щодо клімату29. Юридично обов›язкові ці-
лі передбачають, що до 2030 року викиди 
парникових газів Данії мають бути скоро-
чені на 70% порівняно з рівнями 1990 року, 
що є вищою метою ніж встановлено в ЄС. 
Також існує політична домовленість при-
йняти ціль скорочення викидів на 2025 рік, 
щодо якої точились дискусії30 з грудня 2020 
року, проте вже у травні 2021 р. її прийня-
то на рівні 50-54%31. Щоб досягти цих ці-
лей, у країні активно розвивають сектор 
відновлюваної енергетики, зокрема вітро-
вої енергетики.

Завдяки виваженій політиці, за два десяти-
ліття вітер став основним енергоресурсом 
Данії, виробництво електроенергії на ВЕС 
зросло з 12% в 2000 році до понад 48% у 
2019 році32. У данській вітроенергетичній 

27 https://stateofgreen.com/en/the-danish-green-vision/ 
28 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_

climate_neutral_europe_2021.pdf 
29 https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/denmarks-

climate-law-is-a-reality-what-are-the-implications 
30 https://klimaraadet.dk/sites/default/files/downloads/status_

outlook_2021_english_summary_0.pdf 
31 https://www.thelocal.dk/20210507/danish-government-agrees-

under-pressure-to-more-ambitious-2025-climate-goal/ 
32 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_

climate_neutral_europe_2021.pdf 

політиці можна виділити основні кроки, що 
і стали поштовхом до розвитку сектору33:

1. Фінансова та технічна підтримка уря-
ду на початковому етапі. У 1978 р. уряд 
Данії створив випробувальну станцію для 
вітрогенераторів та надав інвестиційну під-
тримку для їх будівництва та експорту на рів-
ні 40% інвестиційних витрат. Ця частка змен-
шувалась до 1989 р., коли схема підтримки 
припинила діяти.

2. Схеми підтримки, що стимулювали 
розвиток та конкуренцію, до яких в різ-
ні роки належали:

• a. «Зелений» тариф. Розгортання ВЕС 
пришвидшилося з 1984 до 2001 року, коли 
підтримка надавалась через «зелений» та-
риф та гарантоване підключення до мере-
жі. Уряд гарантував вітрогенерації фіксова-
ну ціну в 70–85% роздрібної ціни на елек-
троенергію, без урахування податків (у т.ч. 
вуглецевого, запровадженого у 1992 році).

• b. «Зелені» сертифікати. У 2000 р. уряд 
Данії замінив пільговий тариф системою 
«зелених» сертифікатів, що видаються 
ВДЕ-виробникам, які в подальшому мо-
жуть продавати їх з надбавкою кожному, 
хто хоче придбати «зелену» енергію або 
хто зобов’язаний це робити.

• c. «Екологічна» надбавка до ринкової ціни, 
а також додаткова компенсація на балан-
сування, що застосовувалася з 2009 року34. 
Вона дозволила забезпечити більшу ста-
більність доходів для ВДЕ-виробників, то-
ді як витрати були перекладені на спожи-
вачів у формі ПСО.

33 https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-

renewable-energy-policies.pdf 
34 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_

climate_neutral_europe_2021.pdf 

https://stateofgreen.com/en/the-danish-green-vision/
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/denmarks-climate-law-is-a-reality-what-are-the-implications
https://gorrissenfederspiel.com/en/knowledge/news/denmarks-climate-law-is-a-reality-what-are-the-implications
https://klimaraadet.dk/sites/default/files/downloads/status_outlook_2021_english_summary_0.pdf
https://klimaraadet.dk/sites/default/files/downloads/status_outlook_2021_english_summary_0.pdf
https://www.thelocal.dk/20210507/danish-government-agrees-under-pressure-to-more-ambitious-2025-climate-goal/
https://www.thelocal.dk/20210507/danish-government-agrees-under-pressure-to-more-ambitious-2025-climate-goal/
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-renewable-energy-policies.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-renewable-energy-policies.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
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• d. Три нові схеми підтримки35 затверджені 
у 2018-2019 рр. для сонячних та вітрових 
проєктів, що надаватимуться протягом 20 
років з моменту їх підключення до мере-
жі. Підтримка визначатиметься за резуль-
татом конкурентних тендерів і надавати-
меться у вигляді надбавки до оптової ціни 
(джерело фінансування - бюджет).

3. Постановка цілей. У 1981 р. уряд Данії 
прийняв перший енергетичний план, який 
передбачав ціль в 1000 МВт вітроенерге-
тичних потужностей до 2000 р. А в плані 
опублікованому в 1999 р., ціллю вже було 

35 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_5042 

встановлення 5500 МВт таких потужностей 
до 2030 року. Останній з таких планів схва-
лено у 2018 р.36.

4. Технологічні стандарти. Починаючи з 
1990 року, проєктування, виготовлення та 
встановлення вітрових турбін підлягає сер-
тифікації Данського енергетичного агент-
ства для забезпечення дотримання вимог 
безпеки та якості.Джерело: UN ESCAP37 

36 https://en.kefm.dk/Media/C/5/Energy%20Agreement%202018%20

a-webtilg%C3%A6ngelig.pdf
37 https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-

renewable-energy-policies.pdf 

Розвиток вітроенергетики Данії відповідно до запроваджених політик

Джерело: UN ESCAP37
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https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_18_5042
https://en.kefm.dk/Media/C/5/Energy%20Agreement%202018%20a-webtilg%C3%A6ngelig.pdf
https://en.kefm.dk/Media/C/5/Energy%20Agreement%202018%20a-webtilg%C3%A6ngelig.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-renewable-energy-policies.pdf
https://www.unescap.org/sites/default/files/16.%20CS-Denmark-renewable-energy-policies.pdf
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У 2016 році, реагуючи на занепокоєння Єв-
рокомісії з приводу того, що збір за ПСО спо-
творює конкуренцію між данськими та інши-
ми європейськими виробниками, уряд пого-
дився поступово припинити дію ПСО у пе-
ріод 2017-2022 рр. Після 2022 року видатки 
на проєкти з відновлюваної енергетики бу-
дуть безпосередньо включені до бюджету 
Данії і не будуть частиною витрат домогос-
подарств. Крім того, уряд також зосередить-
ся не на будівництвінових потужностей, а 
на зміцненні та модернізації існуючих38. Вар-
то відмітити, що для Данії усталеною прак-
тикою є використання державної підтрим-
ки для заміни вітротурбін, яка пройшла вже 
у три «хвилі» та на початок 2018 р. дозволи-
ла вивести з експлуатації понад 84% турбін, 
встановлених до 1994 р.39 

У травні 2021 року Єврокомісія затвердила 
для Данії нову форму державної допомоги40 

38 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_

climate_neutral_europe_2021.pdf
39 https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_

climate_neutral_europe_2021.pdf
40 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2242 

на суму близько 400 млн євро. Допомога бу-
де надаватись в 2021-2024 роках в рамках 
конкурсних процедур (тендерів), і матиме 
форму двосторонньої надбавки у контрак-
тах на різницю (CfD premium). Згідно з цією 
моделлю, коли оптова ціна на електроенер-
гію нижче базової ціни, встановленої на ос-
нові ВДЕ-аукціону, держава виплачує вироб-
никам різницю. З іншого боку, коли оптова 
ціна на електроенергію перевищує рефе-
рентну, виробник виплачує цю різницю дер-
жаві. Це гарантує виробникам довгостроко-
ву стабільність цін, допомагаючи їм робити 
необхідні інвестиції, одночасно обмежуючи 
витрати для держави. 

Польща. Сусід України залишається 
залежним від викопного палива. За даними 
Ember, у 2020 році країна виробляла елек-
троенергії з вугілля найбільше в ЄС41. Однак, 
враховуючи членство в ЄС, необхідність та 
амбіції енергетичного переходу, нещодавно 
уряд Польщі визначив ціль щодо розвитку 
вітроенергетики та встановив для цього за-
конодавчу базу.

Так, у 2020 році було прийнято42 Закон про 
офшорну вітроенергетику та зобов’язання 
встановити 8000 МВт відповідних потужнос-
тей до 2030 року, що відкриває Польщі шлях 
до розвитку цього сектору в Балтійському 
морі. А вже у травні 2021 року, Єврокомісія 
затвердила польську схему підтримки оф-
шорних ВЕС, що передбачає надання дер-
жавної допомоги у сумі 22,5 млрд євро43. 

Допомога буде надаватися у формі контр-
актів на різницю протягом 25 років, але ли-
ше до спрацювання 100 тис. годин повного  

41 https://cutt.ly/Sn565ur 
42 https://windeurope.org/newsroom/news/poland-adopts-historic-

offshore-wind-act/ 
43 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2567 

https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/menu_denmark_climate_neutral_europe_2021.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_2242
https://cutt.ly/Sn565ur
https://windeurope.org/newsroom/news/poland-adopts-historic-offshore-wind-act/
https://windeurope.org/newsroom/news/poland-adopts-historic-offshore-wind-act/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2567
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навантаження на МВт встановленої потуж-
ності.  Змінна надбавка розраховується як 
різниця між референтною ціною та оптовою 
ринковою ціною на електроенергію. 

Схема підтримки буде розгортатися у два 
етапи. На першому етапі офшорним ВЕС до-
помога буде надана напряму, як виняток до 
«зелених» аукціонів, через обмежену кіль-
кість очікуваних проєктів. Фактично, під-
тримка виглядатиме як фіксований тариф, 
відносно якого й буде визначатися різни-
ця з оптовою ринковою ціною та відповід-
ні платежі (на користь інвестора – якщо рин-
кова ціна нижча, на користь держави – якщо 
вища). Референтна ціна буде встановлена 
в адміністративному порядку на основі ви-
трат, граничний рівень складає 319,60 зло-
тих/МВт-год (71,82 євро/МВт-год).  На дру-
гому етапі допомога буде надаватися через 
відкриті та конкурентні аукціони, які будуть 

організовані з 2025 року, а референтна ціна 
проєктів буде встановлена на основі відпо-
відних заявок від девелоперів.

Також варто відмітити, що на початку травня 
2021 року два польських проєкти44 Polenergia 
Bałtyk II та Bałtyk III підписали контракти на 
різницю у рамках першого етапу польської 
схеми підтримки офшорних ВЕС. Їх загальна 
потенційна потужність становить 1440 МВт, 
референтна ціна встановлена на гранично-
му рівні. За інформацією інвесторів Equinor 
та Polenergia45, будівельні роботи можуть 
розпочатися вже у 2024 році. 

44 https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-

wind.html 
45 https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-

wind.html 

https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-wind.html
https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-wind.html
https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-wind.html
https://www.equinor.com/en/news/20210412-breakthrough-polish-wind.html


Ситуація в Україні. З початку пан-
демії COVID-19 в Україні почали звертати 
увагу46 на більш ефективний та екологічно 
сталий транспорт. За даними IRS Group, на 1 
квітня 2021 р. в Україні налічується понад 27 
тис. електромобілів47, кількість яких за остан-
ні 4 роки зросла майже у 5 разів. У Мінінф-
раструктури, в свою чергу, визнають48, що 
електрокари є кроком до екологічного май-
бутнього, а щоб забезпечити розгортання 
такого екологічного транспорту в Україні не-
обхідно створити відповідну інфраструктуру. 

Таким чином, на початку квітня 2021 року 
розпорядженням уряду було схвалено плану 
заходів49 з реалізації Національної транспорт-
ної стратегії України на період до 2030 року, 
яка отримала назву «Drive Ukraine 2030» і ста-
ла єдиним програмним документом, що ви-
значає розвиток транспортної галузі на най-
ближчі 9 років. Планом передбачено впро-
вадження проєктів з розвитку транспортної 
інфраструктури, зокрема створення націо-
нальної мережі швидкісних електрозарядних 
станцій для електромобілів у 2021 році. 

Додатково, в кінці березня 2021 року Київська 
міська державна адміністрація та Група «На-
фтогаз» уклали Меморандум про взаємодію та 

46 https://projects.lb.ua/covid-changes 
47 https://saee.gov.ua/uk/news/3767 
48 https://mtu.gov.ua/news/32166.html 
49 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-

z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-

do-2030-roku-321-070421 

співпрацю щодо створення та розвитку інф-
раструктури для електричних автомобілів50, 
яким заплановано відкрити щонайменше 50 
електричних зарядних станцій в столиці, за-
безпечивши можливість зарядки електрока-
рів у всіх районах міста. 30 квітня анонсова-
но початок розробки проєкту «Укравтодору» 
та ЄБРР із розвитку інфраструктури для елек-
тротранспорту51.

Також, зважаючи на швидкі темпи збільшення 
електрокарів в Україні, Держенергоефектив-
ності заявило52 про можливість у рамках про-
грами «теплих кредитів» взяти позику на елек-
трозарядку для автомобіля і отримати компен-
сацію 35% суми кредиту з держбюджету.

Рекомендації:

Уряду України (Мінінфраструктури): 
забезпечити розвиток та викори-
стання електротранспорту через:

• розробку стимулів та податкових пільг 
для власників електромобілів (за досвідом 
Норвегії)

• розглянути можливість встановлення по-
датку на викиди СО2 для автомобілів з дви-
гунами внутрішнього згоряння, що цим са-
мим стимулюватиме перехід на екологічні 
види транспорту (за досвідом Німеччини);

50 https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_rozvivatimut_infrastrukturu_

dlya_elektrokariv/ 
51 https://mtu.gov.ua/news/32784.html 
52 https://saee.gov.ua/uk/news/3767 

2. Декарбонізація транспорту

https://projects.lb.ua/covid-changes
https://saee.gov.ua/uk/news/3767
https://mtu.gov.ua/news/32166.html
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https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-planu-zahodiv-z-realizaciyi-nacionalnoyi-transportnoyi-strategiyi-ukrayini-na-period-do-2030-roku-321-070421
https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_rozvivatimut_infrastrukturu_dlya_elektrokariv/
https://kyivcity.gov.ua/news/u_kiyevi_rozvivatimut_infrastrukturu_dlya_elektrokariv/
https://mtu.gov.ua/news/32784.html
https://saee.gov.ua/uk/news/3767
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Декарбонізація транспорту

Уряду України (МОН): 

• заохочувати та проводити дослідження з 
метою виявлення нових технологій та мі-
німізації витрат на створення відповідної 
інфраструктури (за досвідом США).

Світовий досвід. За даними дослі-
дження BloombergNEF53, до 2026 року вар-
тість виробництва електрокарів буде такою 
ж, як виробництво бензинових чи дизель-
них моделей, а до 2027 року електричні ав-
томобілі та мікроавтобуси будуть навіть де-
шевшими54, ніж транспортні засоби на дви-
гунах внутрішнього згоряння. Саме тому, з 
урахуванням фактору вартості та світових 
прагнень досягти нульових викидів, у тран-
спортному секторі на перше місце виходить 
питання розвитку електротранспорту і зо-
крема, інфраструктури для нього.

Так, ЄС в рамках Європейського зеленого 
курсу прагне скоротити викиди парникових 
газів транспортного сектору на 90% до 2050 
року порівняно з 1990 роком, щоб стати клі-
матично нейтральною економікою. Задля 
досягнення таких цілей у ЄС, зокрема, на-
голошують на необхідності розвитку інфра-
структури для електромобілів55.

Норвегія. У 2020 році Норвегія ста-
ла першою країною у світі, де продажі елек-
тромобілів перевищили продажі інших тран-
спортних засобів56. За даними Норвезь-
кої дорожньої федерації (Norwegian Road 
Federation)57, у 2020 році частка акумуляторних  

53 https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlook/ 
54 https://www.theguardian.com/business/2021/may/09/electric-cars-

will-be-cheaper-to-produce-than-fossil-fuel-vehicles-by-2027 
55 https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SR21_05/SR_

Electrical_charging_infrastructure_EN.pdf 
56 https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/05/electric-

cars-record-market-share-norway 
57 https://ofv.no/bilsalget/bilsalget-i-desember-2020 

електромобілів становила 54,3% від загаль-
ної кількості автомобілів, проданих у країні, 
що є світовим рекордом, порівняно з 42,4% у 
2019 році та лише 1% десятиліття тому.

І попри те, що Норвегія є одним з найбіль-
ших експортерів нафти та газу, і значну ча-
стину доходу отримує від продажу саме ви-
копного палива58, уряд країни встановив 
амбіційні цілі59 щодо скорочення викидів у 
транспортному секторі, зокрема:

• до 2025 року – нові легкові автомобілі та 
мікроавтобуси, що продаються, повинні 
мати нульові викиди;

• до 2025 року – нові міські автобуси повин-
ні мати нульові викиди або використову-
вати біогаз;

• до 2030 року – 75% нових міжміських ав-
тобусів та 50% нових проданих вантажі-
вок повинні мати нульові викиди.

І зважаючи на велику частку електромобілів 
на кінець 2020 року (понад 330 000), ці цілі 
виглядають досить реалістичними. 

Такого розвитку вдалося досягти завдяки 
зваженій державній політиці, яка ще з по-
чатку 1990-х років включала ряд стимулів та 
спрощення системи оподаткування. У 2014 
році норвезьким урядом було встановлено 
нульову ставку ПДВ на електромобілі, в 2015 
році це рішення було затверджене60 Нагля-
довим органом Європейської асоціації віль-
ної торгівлі (ЄАВТ). У 2020 році ЄАВТ під-
тримала пропозицію Норвегії продовжити 

58 https://www.norskpetroleum.no/en/production-and-exports/

exports-of-oil-and-gas/ 
59 https://www.regjeringen.no/en/topics/transport-and-

communications/veg/faktaartikler-vei-og-ts/norway-is-electric/

id2677481/ 
60 https://www.eftasurv.int/newsroom/updates/state-aid-green-light-

electric-cars-support 
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звільнення від сплати ПДВ для електричних 
транспортних засобів до кінця 2022 року61.

Ще один стимул – звільнення від податку на 
придбання, що має на меті економічно ефек-
тивний вибір на користь автомобілів з нульо-
вим та низьким рівнем викидів62. Така полі-
тика будується за принципом «забруднювач 
платить». Таким чином, у Норвегії застосову-
ється податок на придбання всіх нових авто-
мобілів, ставки якого розраховуються з ура-
хуванням рівня викидів CO2 та NOx. Така про-
гресивна система оподаткування здешевлює 
більшість моделей електромобілів порівняно 
з аналогічними бензиновими авто, навіть як-
що ціна імпорту була значно вищою63.: Norsk 

61 https://www.eftasurv.int/cms/sites/default/files/documents/

gopro/College%20Decision%20148%2020%20COL%20-%20State%20

aid%20-%20Norway%20-%20Prolongation%20of%20zero%20VAT%20

rating%20for%20zero-emission%20vehicles%202021-.pdf 
62 https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/#:~:text=The%20

Norwegian%20EV%20incentives%3A,VAT%20on%20purchase%20

(2001%2D)&text=Maximum%2050%25%20of%20the%20

total,amount%20on%20toll%20roads%20(2019) 
63 https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/#:~:text=The%20

Norwegian%20EV%20incentives%3A,VAT%20on%20purchase%20

(2001%2D)&text=Maximum%2050%25%20of%20the%20

total,amount%20on%20toll%20roads%20(2019) 

elbilforening64

До інших податкових пільг  
належить:

• Нульова плата на страхування65 – влас-
ники електромобілів звільняються від 
сплати щорічного податку на страхуван-
ня дорожнього руху (аналог обов›язково-
го страхування цивільно-правової відпо-
відальності в Україні);

• Знижка податку на службовий автомо-
біль66 – залежно від року виробництва, 
власники екологічних авто можуть отри-
мати знижку на сплату податку на службо-
вий автомобіль.

В країні також діє ряд місцевих  
стимулів67:

• 50% дорожньої плати – норвезьке зако-
нодавство передбачає стягнення з влас-
ників електромобілів не більше 50% пла-
ти за дороги та пороми;

64 https://elbil.no/english/norwegian-ev-policy/ 
65 https://www.skatteetaten.no/en/business-and-organisation/vat-and-

duties/excise-duties/about-the-excise-duties/road-traffic-insurance/ 
66 https://www.skatteetaten.no/satser/bilsatser---firmabil/ 
67 https://blog.wallbox.com/en/norway-ev-incentives/ 

Порівняння ціни авто з ДВЗ та електромобіля з урахуванням 
податків у Норвегії

Volkswagen Golf Volkswagen e-golf

Вартість імпорту 22 046 33 037

Податок СО2 (113 г/км) 4 348 —

Податок NOx 206 —

Ваговий податок 1 715 —

Плата за утилізацію 249 249

ПДВ (25%) 5 512 —

Роздрібна ціна 34 076 євро 33 286 євро

Джерело: Norsk elbilforening64
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• 50% плати за паркування – кожен муні-
ципалітет встановлює ціни на паркуван-
ня для електромобілів, з урахуванням 50% 
і більше знижки, а у деяких містах така пла-
та взагалі відсутня;

• Використання виділених смуг для авто-
бусів та таксі для власників електрокарів. 

Також, уряд Норвегії запустив програму фі-
нансування для створення принаймні двох 
станцій швидкого заряджання на кожні 50 
км всіх основних автомагістралей. Ця про-
грама виконана успішно і, станом на січень 
2021 року, у країні налічується 16 тис. заряд-
них станцій (9% від загальної кількості стан-
цій у Європі)68.

Німеччина. Німеччина, як найбіль-
ший автомобільний ринок Європи та світо-
вий лідер з експорту транспортних засобів, 
також заявила про амбітну ціль69 – до 2030 
року забезпечити реєстрацію 7-10 млн елек-
тромобілів з метою скоротити викиди тран-
спортного сектору майже на 42%70. 

Таким чином, урядом Німеччини було ініці-
йовано програму підтримки Umweltbonus71  - 
екологічний бонус для електромобілів, які 
були зареєстровані з 5 листопада 2019 ро-
ку до 31 грудня 2025 року. Бонусом перед-
бачено надання прямої підтримки у розмі-
рі до 6 тис. євро на акумуляторні електро-
мобілі та до 4,5 тис. євро для гібридних ав-
томобілів. Також, уряд Німеччини запрова-
див пакет економічних стимулів для подо-
лання наслідків COVID-19, у рамках якого до 

68 https://blog.wallbox.com/en/norway-ev-incentives/ 
69 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/

climate-friendly-transport-1795842 
70 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/

climate-friendly-transport-1795842 
71 https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/klimaschutz/

umweltbonus-1692646 

кінця  2021 року покупці електроавтомобі-
лів можуть скористатися інноваційним бону-
сом до 9 тис. євро72. 

Стосовно інфраструктури, уряд погодив спе-
ціальний план зарядної інфраструктури73 
з метою створення 1 млн зарядних стан-
цій (приватних та публічних)74, яким перед-
бачено побудувати 50 тис. загальнодоступ-
них станцій до 2023 року з інвестиціями у 3 
млрд євро75. Також, на початку квітня 2021 
року Федеральне міністерство транспорту 
та цифрової інфраструктури Німеччини за-
пустило нову програму76 на 300 млн євро для 
будівництва електрозарядних станцій.

Варто також відмітити, що до податку на ав-
томобілі, які були зареєстровані з 2021 року, 
буде додано кліматичну складову77. Податок 
буде базуватися на викидах CO2 і збільшить-
ся з 2 до 4 євро за кожен грам вуглецю, що 
виділяється на кілометр. Існуючий поріг у 95 
грамів CO2 на кілометр, нижче якого податок 
не стягується, все ще буде застосовувати-
ся. Електроавтомобілі, зареєстровані у 2020-
2025 роках, звільнені від податку.

72 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/

climate-friendly-transport-1795842 
73 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/masterplan-

ladeinfrastruktur.html 
74 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/

climate-friendly-transport-1795842 
75 https://www.bmvi.de/SharedDocs/DE/Artikel/G/masterplan-

ladeinfrastruktur.html 
76 https://www.greencarcongress.com/2021/04/20210401-bmvi.html 
77 https://www.bundesregierung.de/breg-en/issues/climate-action/

climate-friendly-transport-1795842 
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США. 22 квітня 2021 року Департа-
мент транспорту, Департамент енергетики 
та Управління загальних служб США оголо-
сили нові заходи з метою прискорення роз-
витку електромобілів та зарядних пристро-
їв78. Ці дії є першим кроком у досягненні ме-
ти нової адміністрації США – створити націо-
нальну мережу з 500 тис. зарядних пристро-
їв для електромобілів, щоб забезпечити від-
повідну інфраструктуру.

Програма American Jobs Plan, запропонова-
на президентом Байденом, включає інвес-
тиції у розмірі 15 млрд дол. для грантових 
та стимулюючих програм на підтримку дер-
жавного, місцевого та приватного секторів. 
Втім, існує критика цієї програми, де наголо-
шується на необхідності деталізувати захо-
ди та визначити місця розміщення таких за-
рядних станцій79. 

78 https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-

releases/2021/04/22/fact-sheet-biden-administration-advances-

electric-vehicle-charging-infrastructure/ 

79 https://www.usatoday.com/story/money/cars/2021/05/21/electric-

car-charging-stations-tesla-joe-biden-infrastructure-evs/7301770002/ 

Додатково у рамках цього плану, Де-
партамент енергетики США оголосив 
про нові можливості фінансування дослі-
джень80 з трьох тем, пов›язаних із інфра-
структурою для електромобілів:

• 10 млн дол. на дослідження, розробку та 
демонстрацію інноваційних технологій та 
конструкцій, щоб значно зменшити вар-
тість обладнання для швидкої зарядки 
електромобілів;

• 20 млн дол. на пришвидшення впрова-
дження доступних роз’ємних електромобі-
лів (plug-in electric vehicles - PEV) та підтрим-
ку інфраструктури через державно-приват-
ні партнерства, що демонструють техноло-
гії PEV (для автомобілів, автобусів, шкільних 
автобусів, вантажівок) та інфраструктури;

• 4 млн дол. на заохочення міцних партнер-
ських відносин та нових програм для під-
вищення плати на робочих місцях на регі-
ональному або національному рівнях, що 
допоможе споживачам у недостатньо за-
безпечених громадах мати у власності PEV. 

80 https://eere-exchange.energy.gov/ 
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Ситуація в Україні. Вже майже рік, 
від моменту публікації Європейської водне-
вої стратегії81, в уряді ведуться дискусії про 
можливості України бути долученими до цієї 
ініціативи в рамках Європейського зеленого 
курсу82. ЄС вбачає в Україні великий потенці-
ал у виробництві та транспортуванні водню. 
10 ГВт електролізерів для виробництва “зе-
леного” водню, які планується побудувати в 
Україні, можуть стати частиною плану “2х40 
ГВт нових потужностей з виробництва вод-
ню”83.

У 2020 році понад 20 українських компаній 
приєдналися84 до Європейського альянсу 
чистого водню, що об’єднує національні та 
місцеві органи влади, організації громадян-
ського суспільства, бізнес та інші зацікавле-
ні сторони для реалізації Європейської вод-
невої стратегії. Зокрема, йдеться про обго-
ворення інвестицій в інфраструктуру водне-
вої економіки по всій Європі, обсяг яких мо-
же сягнути 430 млрд євро до 2030 р. У черв-
ні 2021 року до альянсу долучилось і Міне-
нерго85. Також, у квітні 2021 року в Міненер-
го заявили про створення за підтримки ЄЕК 

81 https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/hydrogen_strategy.pdf 
82 https://ua-energy.org/uk/posts/voden-iak-enerhonosii-blyzki-

rozmovy-daleki-perspektyvy 
83 https://mfa.gov.ua/news/dmitro-kuleba-yes-viznachiv-ukrayinu-

odnim-z-prioritetnih-partneriv-yevropejskoyi-vodnevoyi-strategiyi 
84 https://ua-energy.org/uk/posts/ponad-20-ukrainskykh-kompanii-

pryiednalysia-do-yevroaliansu-chystoho-vodniu 
85 https://ua-energy.org/uk/posts/minenerho-pryiednalosia-do-

yevropeiskoho-aliansu-z-chystoho-vodniu 

ООН трьох документів86, що стануть міцним 
підґрунтям для розробки Водневої страте-
гії України. І доки в Україні лише збираються 
працювати над Водневою стратегією, у роз-
винених країнах такий документ вже є за-
твердженим на державному рівні. 

Рекомендації:

Уряду України (Міненерго): при  
розробці Водневої стратегії України: 

• врахувати рекомендації документів, роз-
роблених спільно з ЄЕК ООН;

• провести публічні консультації за участі 
громадських організацій, бізнесу та гро-
мадян для отримання коментарів та реко-
мендацій при фіналізації Стратегії (за до-
свідом Іспанії та Канади);

• розглянути можливість використання ін-
ших, крім «зеленого», низьковуглецевих 
технологій виробництва водню, в залеж-
ності від економічних можливостей та ре-
сурсів регіонів України (за досвідом Кана-
ди);

• передбачити та прописати можливі ме-
ханізми фінансування розвитку водневих 
проєктів (за досвідом Португалії);

86 https://www.kmu.gov.ua/news/v-minenergetiki-rozrobleno-tri-

vazhlivih-dokumenti-dlya-pidgotovki-vodnevoyi-strategiyi-ukrayini 

3. Водень
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Уряду України (Міненерго): 

• забезпечити створення законодавчого 
підґрунтя використання та стимулювання 
розвитку «зеленого» водню (за досвідом 
Іспанії);

• розглянути можливість реалізації проєктів 
спільно з європейськими країнами за під-
тримки механізму ЄК з надання державної 
допомоги для проєктів спільного інтере-
су87 (за досвідом Польщі).

Світовий досвід. Відповідно до 
останньої редакції бази даних про водне-
ві проєкти Міжнародного енергетичного 
агентства88, у світі було оголошено 450 де-
монстраційних проєктів із виробництва 
«зеленого» водню. А в мережі навіть поча-
ли з’являтися рейтинги найбільш амбіцій-
них водневих проєктів89. Таким чином, кра-
їни дедалі частіше розглядають потенціал 
«зеленого» водню для декарбонізації секто-
рів економіки. 

Не лише ЄС встановив для себе чіткі цілі. У 
світі вже існує цілий ряд країн, що мають на 
меті стимулювати виробництво водню, се-
ред яких Іспанія, Канада, Португалія, Фран-
ція, Японія, Австралія, Норвегія, Німеччина, 
Чилі та Фінляндія90. Ці країни почали з ви-
рішення стратегічних завдань – створен-
ня Водневих стратегій, в яких містяться чіткі 
довгострокові інвестиційні сигнали.

Іспанія. У жовтні 2020 року уряд за 
пропозицією Міністерства з питань еколо-
гічного переходу та демографічних викли-
ків затвердила91 стратегію «Воднева дорожня  

87 https://www.hydrogen4climateaction.eu/whats-an-ipcei 
88 https://www.iea.org/reports/hydrogen-projects-database 
89 https://www.rechargenews.com/energy-transition/growing-

ambition-the-worlds-22-largest-green-hydrogen-projects/2-1-933755 
90 https://www.powermag.com/countries-roll-out-green-hydrogen-

strategies-electrolyzer-targets/ 
91 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/hoja-de-ruta-del-

hidrogeno-renovable.aspx 

карта: зобов’язання щодо відновлювано-
го водню»92. Перед цим документ проходив 
консультації з громадськістю та отримав 78 
коментарів від представників різних органі-
зацій, асоціацій та фізичних осіб.  

Метою Водневої дорожньої карти93 стало ви-
значення проблем та можливостей для стій-
кого розвитку відновлюваного водню в Іс-
панії, а також низки заходів, спрямованих 
на стимулювання інвестицій. За допомогою 
цих заходів уряд прагне створити структуру, 
яка дозволить Іспанії позиціонувати себе як 
майбутнього технологічного лідера у галузі 
«зеленого» водню, беручи до уваги його по-
тенціал у зберіганні енергії та декарбоніза-
ції галузей економіки, які найважче електри-
фікувати.

Як і Воднева стратегія ЄС, «дорожня кар-
та» Іспанії визначає амбіційні цілі, реаліза-
ція яких планується у три фази94:

Перша фаза (2020-2024 рр.) - встановлен-
ня 300-600 МВт електролізерних установок;

Друга фаза (2025-2030 рр.) - встановлення 
принаймні 4 ГВт електролізерних установок.

• Промисловість: мінімальна частка від-
новлюваного водню становить 25% від 
загального споживання водню у 2030 р. у 
всіх галузях;

• Транспорт: 20 тис. автобусів на водні, 5-7 
тис. легкових та вантажних транспортних 
засобів , 100-150 водневих зарядних стан-
цій до 2030 р.;

92 https://www.miteco.gob.es/images/es/

hojarutahidrogenorenovable_tcm30-525000.PDF 
93 https://www.wfw.com/articles/the-spanish-hydrogen-strategy/ 
94 https://www.miteco.gob.es/images/es/

hojarutahidrogenorenovable_tcm30-525000.PDF 
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• Енергетичний сектор: комерційні водне-
ві проєкти, що працюють до 2030 року для 
накопичення електроенергії та/або вико-
ристання надлишкової ВДЕ-генерації.

Третя фаза (2030-2050 рр.)

• Економіка, заснована на виробництві та 
споживанні відновлюваного водню;

• Конкурентоспроможність виробництва 
водню із використанням відновлюваної 
енергії порівняно з іншими технологіями 
виробництва;

• Декарбонізація економіки до 2050 року;

• Підвищення керованості ВДЕ-генерації;

• Якісне, стійке та конкурентоспроможне 
енергопостачання.

Втім, окрім цієї «дорожньої карти», в країні роз-
роблені й інші стратегічні та законодавчі до-
кументи, які доповнюють кліматичні та енер-
гетичні цілі Іспанії та визначають роль «зеле-
ного» водню серед пріоритетів для досягнен-
ня кліматичної нейтральності до 2050 р. До 
них належить Національний план з енерге-
тики та клімату на період 2021-2030 рр.95, про-
єкт закону про кліматичні зміни та енергетич-
ний перехід96, Стратегія низьковуглецевого 
розвитку до 2050 року97, Стратегія справед-
ливого енергетичного переходу98 та Страте-
гія систем накопичення енергії99.

95 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/pniec.aspx 
96 https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/proyecto-de-ley-de-

cambio-climatico-y-transicion-energetica.aspx 
97 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-

aprueba-la-estrategia-de-descarbonizaci%C3%B3n-a-largo-plazo-que-

marca-la-senda-para-alcanzar-la-neutralidad-clim%C3%A1tica-a-2050/

tcm:30-516141 
98 https://www.lamoncloa.gob.es/lang/en/gobierno/news/

Paginas/2021/20210324fair-energy.aspx 
99 https://www.miteco.gob.es/es/prensa/ultimas-noticias/el-gobierno-

aprueba-la-estrategia-de-almacenamiento-energ%C3%A9tico-clave-

para-garantizar-la-seguridad-del-suministro-y-precios-m%C3%A1s-

bajos-de-la-energ/tcm:30-522653 

Канада. Канада також прагне досяг-
ти вуглецевої нейтральності до 2050 ро-
ку100, одночасно зміцнюючи економіку, ство-
рюючи робочі місця та підтримуючи сектор 
енергетики. 

Протягом трьох років уряд Канади під керів-
ництвом Департаменту природніх ресурсів 
(Natural Resources Canada) працював із за-
цікавленими сторонами (приватним секто-
ром, громадськими організаціями та урядо-
вими структурами усіх рівнів) для розробки 
Водневої стратегії Канади101, яку було при-
йнято у грудні 2020 року. 

У документі представлений детальний план 
використання потенціалу водню для досяг-
нення мети – нульових викидів до 2050 ро-
ку. Більше того, здатність водню декарбоні-
зувати енергетичну систему стало найбіль-
шим рушієм для прийняття Стратегії, якою 
передбачено можливість водню забезпечи-
ти до 30% кінцевого енергоспоживання Ка-
нади до 2050 року, одночасно скорочуючи 
викиди парникових газів.

100 https://www.canada.ca/en/services/environment/weather/

climatechange/climate-plan/net-zero-emissions-2050.html 
101 https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/environment/hydrogen/

NRCan_Hydrogen%20Strategy%20for%20Canada%20Dec%2015%20

2200%20clean_low_accessible.pdf 
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Реалізація Водневої стратегії Канади 
поділяється на три етапи, що містять 
загальні рамки запуску ініціатив у різних 
секторах102:

Короткострокова діяльність (2020-2025 рр.)  
зосереджена на закладенні фундаменту вод-
невої промисловості Канади, включаючи:

• розробку нової інфраструктури поста-
чання та розподілу водню, підтримку цен-
трів раннього розгортання проєктів та де-
монстраційних проєктів;

• прийняття нормативних актів, включа-
ючи майбутній Стандарт чистого палива, 
для стимулювання короткострокових ін-
вестицій;

• впровадження нових політичних та ре-
гуляторних заходів, необхідних для до-
сягнення нульових викидів до 2050 року, 
включаючи ціноутворення на вуглець.

Середньострокова діяльність (2025-2030 рр.)  
зосереджена на зростанні та диверсифікації 
водневого сектору, включаючи:

• Програми, що пропонують більшу цін-
ність порівняно з іншими технологіями 
з нульовим викидом (наприклад, елек-
тротранспорт на паливних елементах, 
включаючи автобуси);

• Більш масштабне виробництво водню 
дозволяє змішувати його з природним га-
зом та використовувати суміш в існуючих 
мережах;

• Запуск пілотних досліджень використан-
ня водню для накопичення енергії в про-
мислових масштабах.

102 https://www.nrcan.gc.ca/sites/nrcan/files/environment/hydrogen/

NRCan_Hydrogen%20Strategy%20for%20Canada%20Dec%2015%20

2200%20clean_low_accessible.pdf 

Довгострокова діяльність (2030-2050 рр.) 
передбачає створення інфраструктури по-
стачання та розподілу водню. На цьому ета-
пі стратегія розглядає можливість виділених 
водневих трубопроводів, що можуть стати 
привабливими альтернативами із зростан-
ням частки водню в газопроводах.

Варто відмітити, що кожен етап, окрім визна-
чених стратегічних кроків, містить блок по-
літик з інформування про безпеку, викори-
стання та переваги водневих технологій. 

Також, варто наголосити, що стратегією Кана-
ди передбачено виробництво та просуван-
ня не лише «зеленого» водню. Кроки з інте-
грації водню будуть відрізнятися в залежно-
сті від економічного профілю кожної провін-
ції, при цьому відповідні норми та стимули та-
кож будуть різнитися103. Наприклад, в Альбер-
ті пріоритетним буде виробництво «блакит-
ного» водню, де природний газ використову-
ється поряд із технологіями поглинання вуг-
лецю для компенсації викидів, і буде супрово-
джуватися новою політикою, законодавством 
та стандартами, що заохочуватимуть викори-
стання водню. Тим часом, у Квебеку основна 
увага буде спрямована на виробництво «зеле-
ного» водню (без викидів), що значною мірою 
базується на наявності гідроелектростанцій.

Португалія. Одним із основних заходів, 
викладених у Дорожній карті до нульо-
вих викидів вуглецю до 2050 року104 та 

Національному плані з енергетики та кліма-
ту до 2030 року105, є стимулювання викори-
стання відновлюваних газів, особливо «зе-
леного» водню, як ефективного рішення для 
сприяння енергетичному переходу. 

103 https://www.nortonrosefulbright.com/en/knowledge/publications/

bfcbf013/a-federal-hydrogen-strategy-for-canada 
104 https://unfccc.int/sites/default/files/resource/RNC2050_EN_PT%20

Long%20Term%20Strategy.pdf 
105 https://www.apren.pt/en/national-energy-and-climate-plan-2030/ 
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З метою посилення декарбонізації економіки 
Португалії у 2020 році урядом була прийнята 
Національна воднева стратегія (EN-H2)106.

Попри те що енергетична залежність кра-
їни зменшилася за останні десятиліття (з 
88,8% у 2005 році до 77,9% у 2018 році) в 
результаті інвестицій у ВДЕ, переважно ві-
трові та сонячні електростанції, Португалія 
все ще залишається залежною від імпорту 
енергоресурсів. Таким чином, передбача-
ється, що за допомогою водневої стратегії 
вдасться виправити поточний енергодефі-
цит: як очікується, це дозволить скоротити 
витрати на імпорт природного газу на 300-
600 млн євро та сприятиме розвитку стало-
го транспорту107.

Документом передбачені наступні ці-
лі, що мають бути досягнуті до 2030 року108:

• Від 10% до 15% використання «зеленого» 
водню в суміші з природним газом у га-
зотранспортних мережах;

• Від 1,5% до 2% «зеленого» водню в кінце-
вому споживанні енергії;

• Від 2 до 5% «зеленого» водню в енер-
госпоживанні промислового сектору;

• Від 1% до 5% «зеленого» водню в енер-
госпоживанні дорожнього транспорту;

• Від 3% до 5% «зеленого» водню у спожи-
ванні енергії водного транспорту;

• 2-2,5 ГВт встановленої потужності в елек-
тролізерах;

• Розгортання від 50 до 100 водневих за-
правних станцій.

106 https://dre.pt/web/guest/home/-/dre/140346286/details/

maximized?serie=I&day=2020-08-14&date=2020-08-01 
107 https://www.macedovitorino.com/es/conocimiento/editorial/The-

Portuguese-Hydrogen-Strategy/5788/ 
108 https://kig.pl/wp-content/uploads/2020/07/EN_H2_ENG.pdf 

Варто звернути увагу, що у документі велике 
значення відводиться механізмам фінансуван-
ня та підтримки109. В цьому контексті переліче-
ні європейські інструменти, які будуть викори-
стані, зокрема згадується бюджет ЄС та програ-
ма Next Generation EU в розмірі 750 млрд євро. 
Окрім цього, наводяться внутрішні інструмен-
ти фінансування, що можуть підтримувати вод-
неві проєкти, серед яких: диференційовані та-
рифи, підтримка виробництва, участь на ринку 
системних послуг, податкові пільги. Додатко-
во, на початку квітня 2021 року уряд Португа-
лії та ЄІБ уклали Меморандум про взаєморозу-
міння110 для сприяння інвестиції та покращен-
ня прибутковості водневих проєктів.

Польща. У січні 2021 року Міністер-
ство клімату та навколишнього середови-
ща  Польщі представило111 до громадсько-
го обговорення проєкт «Польської водне-
вої стратегії до 2030 року з перспективою до 
2040 року» - документ, який ставить амбіцій-
ні цілі розвитку та використання водневих 
технологій у Польщі.

Основна мета документу полягає у 
створенні галузі водневої економіки 
через реалізацію 40 заходів, спрямо-
ваних на використання технологічного, 
наукового та дослідницького потенціалу 
Польщі у сфері сучасних водневих техно-
логій. Ключові цілі для досягнення112:

• впровадження водневих технологій в 
енергетичному секторі;

• використання водню як альтернативно-
го палива в транспорті;

109 https://www.vda.pt/xms/files/05_Publicacoes/2020/Flashes_

Newsletters/VdA_-_Guide_to_the_Portuguese_Hydrogen_Strategy.pdf 
110 https://www.eib.org/en/press/all/2021-117-the-eib-partners-up-with-

the-portuguese-republic-to-accelerate-investments-in-the-hydrogen-sector 
111 https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczely-sie-konsultacje-

publiczne-projektu-polskiej-strategii-wodorowej 
112 https://www.gov.pl/web/klimat/rozpoczely-sie-konsultacje-

publiczne-projektu-polskiej-strategii-wodorowej 
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• підтримка декарбонізації галузей еконо-
міки;

• виробництво водню в нових установках;

• ефективне та безпечне транспортування 
водню;

• створення стабільного регуляторного се-
редовища.

Проєктом стратегії до 2030 року перед-
бачається:

• 2 ГВт потужностей електролізерів;

• 500 водневих автобусів польського ви-
робництва до 2025 року та 2000 - до 2030 
року113;

• 32 водневих заправних станцій;

• щонайменше 5 «водневих долин» - цен-
трів передового технологічного досвіду 

113 https://www.spglobal.com/marketintelligence/en/news-insights/

latest-news-headlines/poland-s-hydrogen-strategy-aims-for-2-gw-of-

electrolysis-by-2030-61971797 

для розгортання водневої економіки, інте-
грації секторів, кліматичних трансформа-
цій промисловості та будівництва інфра-
структури114.

І попри те, що в Польщі ця стратегія поки не 
затверджена, у країні вже плануються пер-
ші водневі проєкти. Так, 18 травня 2021 ро-
ку в одному з польських міст був підписаний 
лист про наміри щодо створення «Водне-
вої долини» в Підкарпатському воєводстві115. 
За інформацією з урядового сайту, реаліза-
ція цього проєкту буде можлива завдяки ме-
ханізму ЄС з надання державної допомоги 
для важливих проєктів спільного європей-
ського інтересу116 у рамках якої буде виділе-
но 800 млн євро.

114 https://www.gov.pl/web/klimat/rzeszow-sercem-podkarpackiej-

doliny-wodorowej 
115  https://www.gov.pl/web/klimat/rzeszow-sercem-podkarpackiej-

doliny-wodorowej 
116 https://www.hydrogen4climateaction.eu/whats-an-ipcei 
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Ситуація в Україні. Металургія в 
Україні займає значне місце серед галузей 
промисловості, займаючи в займаючи май-
же 12% у структурі ВВП, а в структурі екс-
порту товарів – 23% (станом на 2018 р.). За 
результатами 5 місяців 2021 року, Україна 
увійшла в топ-15 країн за обсягом виробни-
цтва сталі, та в десятку лідерів з виробни-
цтва чавуну, збільшивши виробіток порів-
няно з попереднім роком на 8% та 9% від-
повідно. У 2019 році більше 94% усієї сталі 
в Україні було вироблено доменно-конвер-
терним та мартенівським способами, які є 
енергоємними та застарілими, що значно 
підвищує вартість продукції та викиди від 
такого виробництва. Інші 6 % вироблені 
шляхом виплавки в електродугових печах, 
що є більш екологічним способом. У світі 
обсяги виробництва сталі цим способом є 
втричі вищими.

Застарілі методи виробництва та відсут-
ність інвестицій у модернізацію потужнос-
тей металургійних підприємств призводить 
до значних викидів у атмосферне повітря. У 
2020 металургійне виробництво стало ре-
зультатом викидів майже 30 млн тон СО2, не 
рахуючи інші небезпечні забруднюючі ре-
човини, що потрапляють в повітря, ґрунти 
та води в результаті роботи підприємств117. 

117 http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/vzrap/

vzrap_20ue.xls 

В Україні поки нема дієвих механізмів та чіт-
кого плану декарбонізації сектору металургії, 
в тому числі виробництва сталі. Підприєм-
ства сплачують вуглецевий податок 10 грн 
за тону СО2, який планується підвищити. Та-
кож у 2021 році було запущено механізм мо-
ніторингу, звітності та верифікації викидів 
парникових газів, на основі якого може бу-
ти розроблено систему торгівлі викидами за 
кілька років. 

У 2020 році парламент створив можливість 
зниження тарифу «Укренерго» на переда-
чу електроенергії для підприємств, які ви-
користовують електродугові печі (підпри-
ємства «зеленої» металургії). Ця правка, що 
зустріла суттєву критику, мала на меті сти-
мулювати перехід промисловості до більш 
екологічного методу виробництва. Проте, 
за оцінкою окремих бізнес-асоціацій, такі 
умови можуть ще більше погіршити ситуа-
цію з виплатами за виробництво електро-
енергії з ВДЕ, які фінансуються за рахунок 
тарифу на передачу електроенергії. Біль-
ше того, частка електроенергії виробленої 
на застарілих ТЕС з викопних джерел енер-
гії, значно переважає частку вуглецево-ней-
тральної електроенергії в енергетичному 
балансі України. Тому, такий стимул скоро-
чує лише прямі викиди металургічних під-
приємств, не враховуючи повний цикл ви-
робництва (походження електроенергії, яку 
споживають ці підприємства). При цьому, за 

4. Декарбонізація  
металургійного сектору

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/vzrap/vzrap_20ue.xls
http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2020/ns/vzrap/vzrap_20ue.xls


28
Кращі світові практики «зеленого» відновлення в часи пандемії COVID-19: можливості для України
Квартальний звіт

Декарбонізація металургійного сектору

останніми повідомленнями, урядом України 
не було ухвалено необхідні підзаконні нор-
мативні акти для реалізації цієї норми, тому 
вона не застосовується118.

Україна веде переговори з ЄС щодо впливу 
механізму вуглецевого коригування імпорту 
(СВАМ) на українську продукцію, в тому чис-
лі металургійний сектор. Механізм має бути 
затверджений на рівні ЄС у липні 2021 ро-
ку та передбачатиме сплату мита за імпорт 
товарів (електроенергія, метали, цемент, до-
брива) з вуглецевим слідом, що перевищує 
європейські норми. Таким чином, українські 
сталь і чавун можуть втратити конкурентоз-
датність на європейському ринку через не-
модернізоване виробництво та значні рівні 
викидів.

У квітні 2021 року Мінекономіки уклало Ме-
морандум про інвестування компанією «Ар-
селорМіттал» 1 млрд дол. США в проєкти 
екомодернізації виробництва сталі119. 

Рекомендації:

Уряду України (Мінекономіки):  
Розробити комплексну стратегію де-
карбонізації та сталого розвитку ме-
талургійного сектору:

• узгодити її зі стратегіями розвитку суміж-
них секторів, наприклад сектору електро-
енергетики;

• чітко означити перспективність інвестуван-
ня в низьковуглецеві технології виробни-
цтва продукції, врахувати весь виробничий 

118 https://www.epravda.com.ua/projects/ekopromyslovi

st/2021/04/19/673017/ 
119 https://www.me.gov.ua/News/Detail?lang=uk-UA&id=30f7847a-

49ea-4637-af13-244d00ffc733&title=StaleviiMiliard-MinekonomikiTaar

selormittalKriviiRigPidpisaliMemorandumPro1-MlrdDolarivInvestitsiiV

Ekomodernizatsiiu 

цикл (включно з видобутком сировини, ге-
нерацією електроенергії тощо);

• визначити інвестиційні стимули для під-
тримки підприємств, що модернізують об-
ладнання: субсидії, налагодження вигід-
них публічних закупівель продукції модер-
нізованих підприємствах (за інших рівних 
умов);

• до появи економічно вигідних нових тех-
нологій з декарбонізації виробництва ста-
лі стимулювати використання доступних 
механізмів скорочення викидів, напри-
клад уловлювання та захоронення чи по-
дальше використання викидів CO2 (на 
прикладі досвіду ОАЕ);

Уряду України (Міненерго, Мінфін, 
Міндовкілля) та ВРУ: визначити план 
росту податку на викиди CO2 та по-
дальшої розробки системи торгівлі 
викидами:

• Прийняти законопроєкт № 4167 «Про за-
побігання, зменшення та контроль за-
бруднення, що виникає в результаті про-
мислової діяльності»120 у відповідності до 
вимог Директиви 2010/75/ЄС;

• передбачити видатки від сплати податку 
на викиди CO2

 металургійними підприєм-
ствами на фінансування заходів з декар-
бонізації таких підприємств у прозорий 
спосіб;

Уряду України (Міненерго): 

• у контексті дослідження потенціалу водню 
врахувати можливість його використання 
для скорочення відходів у металургії (на 
прикладі досвіду Швеції, Німеччини, кра-
їн ЄС).

120 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70077 
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Світовий досвід

Всесвітній економічний форум разом з трьо-
ма іншими приватними та державними до-
слідницькими інституціями і партнерами за-
снували Партнерство «Місія здійсненна» 
(Mission Possible Partnership, MPP), яке фо-
кусується на переході до вуглецево-ней-
трального переходу металургії та транспор-
ту до середини століття121. У рамках MPP діє 
окрема ініціатива з декарбонізації виробни-
цтва сталі (Net-Zero Steel Initiative, NZSI)122. 
Ініціатива має три основні цілі:

1. Виведення на ринок доступних вугле-
цево-нейтральних технологій виробництва 
сталі до 2030 року.

2. Стимулювання розвитку виробництва 
сталі з металобрухту.

3. Гарантування того, що нові виробничі 
потужності зі значним вуглецевим слідом 
не будуть побудовані після 2030 року.

В рамках NZSI у травні 2021 року провідні 
позичальники у секторі металургії (ING, Citi, 
Goldman Sachs, Societe Generale, Standard 
Chartered та UniCredit) створили Робочу 
групу з питань фінансування виробництва 
сталі (Steel Climate-Aligned Finance Working 
Group)123. Учасники робочої групи планують 
розробити угоду про фінансування декар-
бонізації сектору, залучити до неї інші бан-
ки та представити угоду на Кліматичній кон-
ференції ООН (COP26) у листопаді 2021 ро-
ку. Таким чином, фінансовий сектор планує 
стимулювати пошук та розробку дієвих тех-
нологій для зниження викидів від металур-
гійного сектору по усьому світу.

121 https://www.weforum.org/projects/mission-possible-platform 
122 https://missionpossiblepartnership.org/steel 
123 https://climatealignment.org/steel-finance/ 

Складність декарбонізації в металургії поля-
гає у тому числі, в особливостях технологіч-
ного ланцюжка виробництва, а також чутли-
вості металургійного сектору до зростання 
цін через низьку прибутковість та малу мар-
жу. При цьому на виробництво сталі та ча-
вуну припадає близько 6% світових викидів 
CO2

124
.

Науково-дослідні ініціативи для пошуку та 
розробки ефективних та економічно вигід-
них механізмів скорочення викидів від мета-
лургійного сектору є найбільш актуальним 
варіантом. Наявні опції скорочення викидів 
є обмеженими, пропонують низький потен-
ціал скорочення викидів та мають значні не-
доліки, наприклад високу вартість імплемен-
тації. 

Об’єднані Арабські Емірати. 
Національна нафтова кампанія Абу Дабі 
(ADNOC) разом з приватною компанією-де-
велопером проєктів з ВДЕ встановили об-
ладнання для уловлювання та зберігання 
викидів CO2 від заводу, що виробляє сталь 
із застосуванням технології прямого від-
новлення (direct reduced iron, DRI)125. Отри-
мані викиди вуглецю далі використовують 
у процесі добування нафти, витісняючи її 
з резервуарів надр. Таким чином, щоріч-
но установка уловлює близько 0,8 млн тон 
CO2 та економить близько 40% природно-
го газу, що використовується у видобут-
ку126. Проєкт імплементовано без держав-
ної підтримки.

124 https://www.energypolicy.columbia.edu/research/article/

low-carbon-production-iron-steel-technology-options-economic-

assessment-and-policy 
125 http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/

S1876610217319756/pdf?md5=209a16ea4d258cf76e7b3d82ab0fb9a4

&pid=1-s2.0-S1876610217319756-main.pdf
126 http://sequestration.mit.edu/tools/projects/uae_project.html 
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Цей метод скорочення викидів є найбільш 
доступним та не вимагає значної заміни об-
ладнання, проте його потенціал скорочення 
викидів становить близько 47% для домен-
но-конверторних виробництв та 27% для 
DRI на природному газі127. Зважаючи на те, 
що більше 90% сталі в Україні виробляється 
доменно-конверторним та застарілим мар-
тенівським способами, то такий метод змо-
же значно знизити викиди металургійного 
сектору. Проте, наразі, при відсутності єди-
ного методу, що може ефективно скоротити 
відходи та сприяти досягненню кліматичної 
нейтральності виробництва сталі, дослідни-
ки рекомендують поєднувати усі доступні 
механізми128.

Австралія. Дослідницький інститут 
при Мельбурнському університеті прийшов 
до висновку, що Австралія може стати одним 
із лідерів з виробництва та експорту сталі з 
використанням відновлюваного водню129. 
Зважаючи на стрімке зниження вартості со-
нячної та вітрової електроенергії та доступ-
ність цих відновлюваних ресурсів в Австра-
лії, виробництво «зеленого» водню та його 
використання для виготовлення сталі вида-
ється більш економічно вигідним шляхом 
для країни. Більше того, це може стати клю-
човим фактором для успішної трансформації 
регіонів, які залежать від енергоємних сек-
торів промисловості, в основному добуван-
ня вугілля, та зможе забезпечити їх робочи-
ми місцями.

127 https://www.energypolicy.columbia.edu/research/article/

low-carbon-production-iron-steel-technology-options-economic-

assessment-and-policy 
128 https://www.energypolicy.columbia.edu/research/article/

low-carbon-production-iron-steel-technology-options-economic-

assessment-and-policy
129 https://grattan.edu.au/report/start-with-steel/ 

Швеція. Проєкт HYBRIT130 було за-
початковано у 2016 році для пошуку і роз-
робки технології вуглецево-нейтрально-
го виробництва сталі до 2035 року. Про-
єкт має на меті розробити повністю вуг-
лецево-нейтральний продуктовий лан-
цюг, що включає вуглецево-нейтральні си-
ровиною, електроенергію та водень. Та-
ким чином, сталеливарне підприємство-за-
сновник проєкту зможе досягти повної клі-
матичної нейтральності до 2045 року. До-
слідна частина проєкту фінансується уря-
дом Швеції. 

Німеччина. Німецький виробник 
сталі Thyssenkrupp Group взяв за мету ско-
ротити викиди від виробництва на 30% до 
2030 року (порівняно з 2018 р.) та досягти 
кліматичної нейтральності до 2050 року131. 
Задля цього компанія розробила два шля-
хи скорочення викидів: заміна вугілля на во-
день у доменних печах для уникнення вики-
дів CO2 та переробка згенерованого у про-
цесі виробництва сталі вуглецю у хімічні ре-
човини, що можуть бути у подальшому вико-
ристані для виготовлення добрив, пластику, 
палива. Компанія отримує гранти з 2016 ро-
ку від уряду Німеччини на проведення дослі-
джень та пілотних проєктів скорочення ви-
кидів обома шляхами. 

130 https://www.hybritdevelopment.se/en/ 
131 https://www.thyssenkrupp-steel.com/en/company/sustainability/

climate-strategy/climate-strategy.html 
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Ситуація в Україні

Указом Президента у квітні 2021 було ство-
рено Національний фонд інвестицій Украї-
ни132, завданням якого буде залучення інвес-
тицій для соціально важливих проєктів та 
підтримка їх реалізації. До цих проєктів та-
кож можуть належати ініціативи з декарбо-
нізації. При цьому, Міністерство економіки 
досі не розробило та не подало на розгляд 
ВРУ закону про фонд та пропозиції до зако-
ну про держбюджет 2021 у визначений Кабі-
нетом Міністрів строк до травня. 

Згідно з новим, поки не схваленим ВРУ, 
проєктом Програми уряду до 2024 року, в 
рамках плану з декарбонізації економіки у 
відповідності до ЄЗК, в Україні до 2022 ро-
ку має з’явитись Фонд декарбонізації для фі-
нансування енергоефективних заходів133. У 
листопаді 2020 року Міненерго виступило з 
пропозицією створити державний фонд де-
карбонізації за підтримки Українсько-Дан-
ського енергетичного центру та Держенер-
гоефективності. Здебільшого його фінан-
сування мало відбуватись за рахунок ча-
стини податку на викиди СО2. Тоді ж у ВРУ 
було зареєстровано законопроєкт №4347 
про створення та наповнення державного  

132 https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-utvorennya-derzhavnogo-

pidpriyemstva-nacionalnij-fond-investicij-ukrayini-i310321-295 
133 https://www.epravda.com.ua/news/2021/06/29/675438/ 

фонду декарбонізації, але він поки не був 
розглянутий профільним комітетом134.

Національний банк України разом з IFC під-
писали Договір про співпрацю для впрова-
дження в Україні стандартів «зеленого» та 
сталого фінансування135. В рамках проєкту 
планується імплементувати в корпоратив-
не управління банків екологічні, соціальні та 
економічні (ESG) практики та стандарти роз-
криття інформації про такі практики клієн-
тів для банків, розроблення вимог з управ-
ління екологічними й соціальними ризика-
ми в банках. ОЕСР нещодавно проаналізува-
ла рівень застосування практик відповідаль-
ного ведення бізнесу в енергетичному сек-
торі України, оскільки він часто несе ризи-
ки, пов’язані з погіршенням стану довкілля, 
порушеннями трудових прав і прав люди-
ни, а також корупцією136. Хоч практики відпо-
відального ведення бізнесу є поки новими 
для енергетичного сектору України, але ос-
таннім часом представники сектору почали 
вживати заходів, що сприяють відповідаль-
ного ведення бізнесу і дотриманню практик 
належної перевірки.

134 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=70385 
135 https://bank.gov.ua/ua/news/all/natsionalniy-bank-ta-ifc-spilno-

pratsyuvatimut-nad-rozvitkom-zelenogo-finansuvannya 
136 https://mneguidelines.oecd.org/rbc-dd-practices-in-ukraine’s-

energy-sector-ukr.pdf 
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Фінансування «зеленого» відновлення

Мінрегіон виділив 24,5 млн грн на запуск пі-
лотного проєкту з трансформації вугільних 
регіонів у Львівській (Червоноград) та До-
нецькій (Новодонецьке, Торецьк) областях у 
2021 році137.

Рекомендації:

Уряду України (Мінекономіки): 

• розробити План дій із зеленого фінансу-
вання, в якому передбачити джерела й ін-
струменти фінансування заходів із декар-
бонізації та енергоефективності особливо 
енергоємних галузей промисловості;

Уряду України (Мінекономіки, за уча-
сті Міндовкілля, Держенергоефек-
тивності): 

• при розробці закону про Національний 
фонд інвестицій України чітко визначити 
механізми впровадження та фінансування 
заходів з декарбонізації та охорони навко-
лишнього середовища

Світовий досвід. Основний фокус 
у позиціях розвинених країн щодо віднов-
лення після наслідків пандемії COVID-19 по-
лягає в тому, що це є можливістю економіч-
ного росту в напрямку «зеленого» та стало-
го розвитку. Більше того, «зелений» перехід 
розглядають не як вторинний бонус від по-
дальшого економічного відновлення таким 
шляхом, а саме як необхідну умову для цього. 

При цьому, Міжнародне енергетичне агент-
ство (МЕА) стверджує, що загальносвітові 

137 https://www.minregion.gov.ua/wp-content/uploads/2021/05/nakaz-

minregionu-%E2%84%96-129-vid-26.05.2021_shhodo-rozpodilu-u-
2021-roczi-byudzhetnyh-koshtiv-za-proektamy-regionalnogo-rozvytku-
shho-projshly-konkursnyj-vidbir-u-2020-roczi.pdf 

викиди у грудні 2020 р були на 2% вищими 
ніж в той самий місяць 2019 року138. Таким 
чином, уряди мають надалі пришвидшити 
імплементацію політик зі скорочення вики-
дів. МЕА також прийшла до висновку, що «зе-
лений» перехід включає зростання ролі при-
ватних джерел фінансування, а також вико-
ристання дешевих кредитів, позабалансо-
вих активів та іноземного капіталу139. 

ЄС. У червні 2021 року Рада ЄC ухва-
лила положення про створення Фонду спра-
ведливого переходу (Just Transition Fund), 
який є одним із трьох «стовпів» Механізму 
справедливого переходу з бюджетом у 
17,5 млрд євро140. Фонд створено з метою 
фінансування проєктів у регіонах, залежних 
від викопного вугілля та енергоємних секто-
рів економіки. Такі проєкти мають сприяти 
диверсифікації та модернізації місцевої еко-
номіки, а також перекваліфікації населення 
для зменшення соціально-економічних на-
слідків від переходу на «зелені» технології.

Данія. Уряд Данії у 2020 році роз-
робив три пакети підтримки економічного 
відновлення141. Одним із основних пріо-
ритетів є подальший сталий розвиток елек-
троенергетики, особливо в контексті задо-
волення потреб у секторі охорони здоров’я 
внаслідок пандемії COVID-19. Цю програ-
му фінансує мультидонорський трастовий 
фонд, яким керує Світовий Банк у співпра-
ці з ВООЗ. Ще однією пріоритетною темою 

138 https://www.iea.org/news/after-steep-drop-in-early-2020-global-

carbon-dioxide-emissions-have-rebounded-strongly 
139 https://iea.blob.core.windows.net/assets/6756ccd2-0772-4ffd-85e4-

b73428ff9c72/FinancingCleanEnergyTransitionsinEMDEs_WorldEnergy

Investment2021SpecialReport.pdf 
140 https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-

green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en 
141 https://ecdpm.org/wp-content/uploads/Towards-Global-Green-

Recovery-Cases-Denmark-EU-Germany-Netherlands-UK-ECDPM-

Discussion-Paper-295-2020.pdf 
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https://iea.blob.core.windows.net/assets/6756ccd2-0772-4ffd-85e4-b73428ff9c72/FinancingCleanEnergyTransitionsinEMDEs_WorldEnergyInvestment2021SpecialReport.pdf
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є розвиток сільських місцевостей та госпо-
дарства для захисту фермерів від наслідків 
зміни клімату, а також стимулювання роз-
витку та використання енергоефективних та 
сталих технологій в аграрному секторі.

Польща. Загалом, Польща має до-
статньо скептичне ставлення до декарбоні-
зації та є єдиною країною-членом ЄС, яка не 
взяла за мету досягнення кліматичної ней-
тральності до 2050 року, оскільки потребує 
на це більше часу. При цьому, у порівнянні 
з Великобританією та Німеччиною, Польща 
виділила найбільшу частку (82,3%) інвести-
цій в рамках політик відновлення після пан-
демії на «зелені» ініціативи, а не на викоп-
не паливо142. 

142 https://energymonitor.ai/policy/green-deals/poland-sows-the-

seeds-of-a-post-covid-future-beyond-coal 

США. Багато штатів використову-
ють сертифікати ВДЕ (Renewable Energy 
Certificates – RECs)143, фінансові інструмен-
ти для заохочення виробництва електро-
енергії з ВДЕ, як допоміжний елемент під-
тримки відновлення економіки. Виробники 
з ВДЕ можуть продавати такі сертифікати фі-
зичним особам чи компаніям. Купівля одно-
го сертифікату еквівалентна купівлі 1 МВт 
електроенергії з ВДЕ, що дає можливість 
стверджувати про гарантоване походжен-
ня електроенергії з відновлюваних джерел. 
Такий підхід є альтернативою інвестуван-
ня в будівництво об’єктів ВДЕ та дає мож-
ливість підтримувати конкретних виробни-
ків чи регіони при покупці сертифікатів. Біз-
неси використовують сертифікати для по-
силення своїх позицій щодо підтримки роз-
витку «зелених» технологій.

143 https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-certificates-recs 

https://energymonitor.ai/policy/green-deals/poland-sows-the-seeds-of-a-post-covid-future-beyond-coal
https://energymonitor.ai/policy/green-deals/poland-sows-the-seeds-of-a-post-covid-future-beyond-coal
https://www.epa.gov/greenpower/renewable-energy-certificates-recs
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