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Коронавірусна хвороба, викликана коронавірусом
SARS-CoV-2

ВДЕ

Відновлювані джерела енергії

ВЕС

Вітрові електростанції

ВРУ

Верховна Рада України

«ГарПок»

ДП «Гарантований покупець»

е/е

Електрична енергія

ЄБРР
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Легкий персональний транспорт

МВт
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Міністерство енергетики України

Мінінфраструктури

Міністерство інфраструктури України

Мінрегіон

Міністерство розвитку громад та територій
України

СЕС

Сонячні електростанції
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Резюме
Цей квартальний звіт висвітлює кращі світові практики політики та заходи з декарбонізації, визначає прогалини в політиках України протягом третього кварталу 2021 року
у порівнянні з порядком денним Європейського зеленого курсу та іншими політиками країн світу, а також надає рекомендації
щодо застосування таких практик в Україні.
Основний наголос робиться на найкращих
практиках, які були запроваджені у країнах
світу у відповідь на наслідки та виклики, що
пов’язані з пандемією COVID-19.
На основі аналізу анонсованих, запланованих та/або прийнятих політик протягом цього періоду, а також кращих світових практик,
були визначені найбільш актуальні та пріоритетні теми:

COVID-19 зростає підтримка «чистих» джерел енергії, а сучасні тенденції в політиці
щодо використання ВДЕ свідчать про перехід на аукціони та тендерні механізми.
Рекомендації:

•
•
•

сприяти виплаті коштів виробникам електроенергії з ВДЕ, включаючи підтримку
випуску облігацій та інші фінансові інструменти;
забезпечити супровід розгляду відповідного законодавства, щоб забезпечити можливість проведення перших аукціонів з розподілу квот у 2021 році та
подальшу зміну схеми підтримки ВДЕ;
забезпечити розвиток нових механізмів
стимулювання сектору ВДЕ:

 ݹрозглянути та внести до ВРУ ініційований законопроєкт щодо запровадження
системи Feed-in-Premium, або контрактів
на різницю, для виробників з ВДЕ;
Розвиток сектору ВДЕ
В Україні з приходом пандемії COVID-19 ситуація на ринку ВДЕ ще більше ускладнилась –
наростанням проблем обмеження ВДЕ-генерації, ретроспективним зниженням «зеленого» тарифу, невиплатою боргів за «зеленим» тарифом, - що сукупно призводить до
поглиблення кризи довіри інвесторів ВДЕ
до уряду та уповільнення розвитку сектору.
Втім існують і позитивні зрушення, що полягають у відміні впровадження акцизного податку, можливості запровадження системи
Feed-in-Premium та початку розвитку ринку
біометану. Тим часом, у світі після пандемії

 ݹрозглянути можливість встановлення максимальних обсягів та вартості
електроенергії з ВДЕ, зокрема квот і термінів проведення аукціонів не на короткострокову перспективу, а на декілька років, залишаючи урядом право змінювати
лише обсяг виробленої електроенергії у
бік збільшення (за досвідом Польщі);
 ݹпоступово перейти на систему «зелених» аукціонів, втім розглянути можливість підтримки малих проєктів, що
є інноваційними, за допомогою системи «зелених» тарифів (за досвідом
Сербії);

6

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

 ݹвивчити досвід Північної Македонії
із укладання угод на реалізацію стратегічних проєктів у секторі ВДЕ між інвесторами та урядом, які б містили права
та обов’язки сторін та строки реалізації
проєкту, а також передбачали надання
державної допомоги, субсидій, податкових пільг на визначений термін для кожного проєкту окремо.

•

 ݹзабезпечуватиме розвиток відповідної інфраструктури – спеціалізованих
смуг, велодоріжок, станцій паркування
та шерінгу;
ініціювати врегулювання на рівні змін до
законів та підзаконних актів (у т.ч. Правил дорожнього руху) використання легкого персонального електротранспорту,
включаючи:

 ݹкритерії для можливості користування електросамокатом та іншими видами ЛПТ, зокрема мінімальний вік, максимальну швидкість з градацією в залежності від місця руху (за досвідом європейських країн);
Декарбонізація транспорту
З початку пандемії COVID-19, коли уряд
України активно вживав заходів з обмеження традиційних способів пересування, у великих містах зростав попит на електросамокати, як однин з екологічних та доступних видів мікромобільності. Втім, великою
проблемою використання цього виду транспорту залишається його неврегульованість чинним законодавством України. Тим
часом, більшість розвинених країн, зіштовхнувшись із зростаючим попитом на електросамокати, почали затверджувати правила користування ними.
Рекомендації:

•

забезпечити розробку законопроєкту,
який стимулюватиме розвиток мікромобільності, зокрема

 ݹнадаватиме визначення понять мікромобільності, легкового персонального електротранспорту (у т.ч. електросамокатів);

•
•
•

 ݹчітку систему покарань за порушення
встановлених правил, зокрема штрафних санкцій (за досвідом Франції);
забезпечити розробку політик щодо прокату електросамокатів, за досвідом Києва
налагодити співпрацю між місцевою владою та компаніями, що надають послуги
прокату;
впроваджувати випробувальні проєкти
для вивчення позиції громад до нових
екологічних видів транспорту та, спираючись на отриманий досвід, встановлювати правила (за досвідом Великої Британії);
популяризувати сталі види транспорту, тобто проводити інформаційні,
роз’яснювальні кампанії та освітні заходи з метою поширення інформації про
позитивний вплив даного виду транспорту на здоров’я людей, довкілля та
економіку.
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Рекомендації:

•
•
Фінансування зеленого
відновлення
З початку липня 2021 року в Україні з’явився новий підвид цінних паперів – зелені облігації, які мають стимулювати фінансування
проектів у декарбонізації та зеленого розвитку в Україні. Наразі Уряд та Держенергоефектівності працюють над розробкою вторинної нормативної бази для повноцінного
запуску ринку зелених облігацій. Держенергоефективності також проводить підбір муніципалітетів для реалізації пілотних проектів
з випуску зелених облігацій.

•
•
•

схвалити Концепцію запровадження та
розвитку ринку «зелених» облігацій в
Україні;
розробити та прийняти таксономію, в тому числі метрики проєктів екологічного
спрямування, відповідно до міжнародних
критеріїв та стандартів;
запровадити національні нормативи і
правила щодо розкриття інформації емітентами «зелених» облігацій, стандартів
звітності;
створити реєстр проєктів національного значення, під які можуть бути здійснені
емісії суверенних зелених облігацій;
запровадити систему верифікації проєктів екологічного спрямування відвідно до
міжнародних практик.

ЗЕЛЕНІ
ОБЛІГАЦІЇ
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Гендерна рівність в секторі
енергетики
В Україні як і інших країнах світу пандемія
негативно вплинула на становище жінок у
більшості секторів економіки, енергетика не
виняток. Через зміщення фокусу на відновлення економічних показників проблеми
гендерної нерівності та дискримінації, що існували й до початку пандемії, залишаються
поза увагою, а прогрес попередньо досягнутий у цих питаннях відкочується назад. При

В Україні наразі зафіксовано проблеми недостатнього представництва жінок у прийнятті рішень щодо розробки кліматичного та енергетичного законодавства, розрив
в оплаті праці, низька швидкість кар’єрного
зростання в сфері енергетики у жінок порівняно з чоловіками. Ці проблеми та загальні
шляхи їх вирішення викладено в аналітичному звіті до НВВ2.
Рекомендації:

•
•
•

цьому, дослідження стверджують про те, що
досягнення економічного зростання та кліматичних цілей набагато ефективніше, коли
реалізоване із залученням жінок та з дотриманням принципів інклюзивності та рівних
можливостей.

при розробці бюджетних програм і звітів
про їх виконання використовувати Методичні рекомендації щодо впровадження
та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 2.01.2019 р. № 1 (за прикладом Фінляндії);
під час розроблення нового або перегляду чинного колективного договору
керуватися положеннями Розділу ІІІ Методичних рекомендацій, затверджених
наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2020 № 56 та створити окремий розділ «Рівність і недискримінація»;
провести аналіз чинних форм статистичної, фінансової та адміністративної звітності на предмет наявності даних з розбивкою за ознакою статі та іншими релевантними ознаками для здійснення гендерного аналізу бюджетних програм Міненерго та Міндовкілля, проведення моніторингу й оцінювання виконання стратегічних документів в сфері енергетики,
клімату та захисту навколишнього середовища (за прикладом Фінляндії).

1. Розвиток сектору ВДЕ
(сектор генерації електроенергії)
Ситуація в Україні
В Україні з приходом пандемії COVID-19 ситуація на ринку ВДЕ ще більше ускладнилась –
наростанням проблем обмеження ВДЕ-генерації, ретроспективним зниженням «зеленого» тарифу, невиплатою боргів за «зеленим» тарифом, - що сукупно призводить до
поглиблення кризи довіри інвесторів ВДЕ до
уряду та уповільнення розвитку сектору.
Станом на вересень 2021 року прослідковується ряд проблем, серед яких системні обмеження ВДЕ генерації1 та фінансовий дисбаланс ДП «Гарантований покупець» через якого реалізується підтримка ВДЕ. Так,
станом на 20 вересня 2021 року2, за 2020
рік сплачено за «зеленим» тарифом лише
69%, а рівень розрахунків за жоден з місяців
2021 року не досяг 100% і навіть знизився до
45,5% у серпні.
Втім, варто відмітити і позитивні зрушення.
Так, законопроєктом №5600, який був схвалений у першому читанні у липні 2021 року3,
передбачалося зокрема виключити електроенергію з ВДЕ з групи товарів, до яких акциз
не застосовувався і, таким чином, передбачити додатковий податок на рівні 3,2%, що

викликало ряд критики та застережень інвесторів та експертів4. Втім, вже у вересні
Комітет ВРУ з питань фінансів, податкової та
митної політики виключив при підготовці до
другого читання із законопроекту норму про
застосування акцизного податку до електроенергії з ВДЕ5.
Додатково, в кінці серпня 2021 року Міністерство енергетики розробило і винесло на
громадське обговорення законопроект щодо стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії
на ринкових засадах6. Цей законопроект передбачає запровадження системи Feed-inPremium, або контрактів на різницю, для виробників з ВДЕ замість фіксованих платежів
за «зеленим» тарифом, втім він поки не зареєстрований у ВРУ.
Також, на початку вересня ВРУ прийняла у
першому читанні за основу законопроект
щодо розвитку виробництва біометану7, що
дозволить створити законодавче підґрунтя
для розвитку ринку біометану в Україні, налагодження його експорту в країни ЄС та заміщення природного газу при виробництві
електричної та теплової енергії.
4

https://dixigroup.org/comment/akcziz-dlya-vde-protistavlya%d1%94-

ukra%d1%97nu-%d1%94vropejskomu-zelenomu-kursu/

https://expro.com.ua/novini/ukrenergo-28-29-serpnyazastosuvalo-obmejennya-generac-z-vde-u-rozmr-806-mvt
2
https://www.gpee.com.ua/get_info?id=342
3
https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72106
1

https://expro.com.ua/novini/komtet-vru-z-podatkovo-poltikiviklyuchiv-normu-pro-akciz-na-ee-z-vde-z-zakonoproektu-5600
6
http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/article?art_
id=245570252&cat_id=35109
7
https://saee.gov.ua/uk/news/3967
5
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Рекомендації:

•

Уряду України (Міненерго, Мінфін):

•
•

сприяти виплаті коштів виробникам електроенергії з ВДЕ, включаючи підтримку
випуску облігацій та інші фінансові інструменти;
забезпечити супровід розгляду відповідного законодавства, щоб забезпечити можливість проведення перших аукціонів з розподілу квот у 2021 році та подальшу зміну схеми підтримки ВДЕ.

Уряду України (Міненерго)
забезпечити розвиток нових
механізмів стимулювання сектору
ВДЕ:

•

розглянути та внести до ВРУ ініційований
законопроєкт щодо запровадження системи Feed-in-Premium, або контрактів на
різницю, для виробників з ВДЕ;

•
•

розглянути можливість встановлення
максимальних обсягів та вартості електроенергії з ВДЕ, зокрема квот і термінів
проведення аукціонів не на короткострокову перспективу, а на декілька років, залишаючи урядом право змінювати лише обсяг виробленої електроенергії у бік
збільшення (за досвідом Польщі);
поступово перейти на систему «зелених»
аукціонів, втім розглянути можливість підтримки малих проєктів, що є інноваційними, за допомогою системи «зелених» тарифів (за досвідом Сербії);
вивчити досвід Північної Македонії із
укладання угод на реалізацію стратегічних проєктів у секторі ВДЕ між інвесторами та урядом, які б містили права та
обов’язки сторін та строки реалізації проєкту, а також передбачали надання державної допомоги, субсидій, податкових
пільг на визначений термін для кожного
проєкту окремо.
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Державна підтримка сектору енергетики країн «Великої двадцятки» (G20)
та 11 інших розвинених економік у 2020 році, млрд дол. США

104
інші сектори
енергетики

277
викопні види палива

207
чиста енергія
Джерело: Energy Policy Tracker8

Світовий досвід
Незважаючи на те, що у розпал пандемії COVID-19 уряди більшості розвинених
країн продовжували підтримувати фінансування викопних видів палива, за даними Energy Policy Tracker фінансування «чистої» енергетики також зросло у значній
мірі, що пов’язано з оголошенням зобов’язань досягнення вуглецевої нейтральності,
розвитку сектору ВДЕ та відновлення економіки9.

ВДЕ-генерації, а також впровадження стимулюючих політик стане нової нормою для
багатьох країн.
Тенденції в політиці щодо використання
відновлюваних джерел енергії свідчать про
перехід на аукціони та тендерні механізми11.

Зважаючи на прогнози Міжнародного енергетичного агентства10 щодо рекордного
зростання потужностей ВДЕ саме у період
2020-2022 рр., очікується, що розгортання

Польща. Cектор ВДЕ Польщі знаходиться на стадії активного розвитку, а потужності виробництва електроенергії з відновлюваних джерел перевищили 16 ТВт-год у
2020 році12 в основному за рахунок наземних вітроелектростанцій та фотоелектричних установок (СЕС).

https://www.energypolicytracker.org/
https://www.iisd.org/publications/achieving-fossil-free-recovery
10
https://www.iea.org/data-and-statistics/charts/net-renewablecapacity-additions-2011-2022

http://www.medreg-regulators.org/Portals/_default/Skede/
Allegati/Skeda4506-511-2021.2.19/RES-WG.pdf
12
https://www.trade.gov/country-commercial-guides/polandenergy-sector

8
9

11

12

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

На противагу Україні, яка обрала для себе
шлях стимулювання виробництва електричної енергії з ВДЕ через «зелений» тариф,
Польща використовує аукціони та інші механізми стимулювання (деякі з них розглянуто у минулому випуску)13. Найбільш поширеною схемою є аукціони з продажу електроенергії з ВДЕ-установок. Запропонована в
рамках аукціону ціна (вказана як чиста вартість) не може перевищувати «референтну ціну», яку уряд встановлює щорічно окремо для кожної технології. У 2020 році для
наземних вітроелектростанцій зі встановленою потужністю більше 1 МВт вона становила 250 злотих/МВт-год (60 євро), а для фотоелектричних установок із встановленою потужністю понад 1 МВт – 340 злотих/МВт-год
(80 євро). Період надання підтримки ВДЕ-установкам за аукціонною ціною триває не
більше ніж 15 років з моменту першого продажу електроенергії. Однак, підтримка надається не пізніше 30 червня 2039 року для
СЕС, а у випадку наземних вітроелектростанцій – не пізніше 31 грудня 2040 року14.

Таким чином, пропоновані зміни16 передбачають можливість проведення аукціонів протягом наступних 6 років, до 31 грудня 2027 року. За попередньою редакцією,
максимальна кількість та вартість проданої
електроенергії були встановлені у постанові уряду Польщі, що видається до 31 жовтня кожного року, і мали відношення лише до
аукціонів на наступний календарний рік. Тепер, передбачається, що максимальні обсяги та вартість електроенергії з ВДЕ у період
2022-2027 рр. будуть визначені єдиним розпорядженням уряду, а змінювати можна буде лише максимальні обсяги у сторону збільшення. Втім, польський уряд також збереже
за собою право змінювати значення бюджетів аукціонів з урахуванням рішень міністра
енергетики щодо референтних цін, встановлених для окремих аукціонів (які все ще будуть проводитись щорічно) та коригувати
бюджет відповідно до збільшеного обсягу
електроенергії, виробленої установками, що
отримали право на підтримку за підсумками
аукціону.

11 серпня 2021 року нижня палата польського парламенту (Сейм) ухвалила зміни
до Закону про відновлювані джерела енергії та деяких інших законів15. Основні новації
включають продовження періоду аукціонів
з продажу електроенергії з ВДЕ до 31 грудня 2027 року та встановлення обсягів аукціонів на 2022–2027рр. Також законопроєкт скасовує обов’язок отримувати ліцензію
на виробництво електроенергії для установок ВДЕ із встановленою потужністю нижче 1 МВт, та передбачає змінені правила для
врегулювання позитивних небалансів.

Сербія. У 2021 у Сербії прийнято новий Закон про використання ВДЕ, який набув чинності 30 квітня17. Цей закон, серед іншого, спрямований на приведення системи стимулювання проєктів з розвитку ВДЕ у
відповідність з Настановами ЄС щодо державної допомоги в галузі енергетики та навколишнього середовища18. В свою чергу,
ЄБРР вже допомагає19 країні перейти від «зелених» тарифів до системи аукціонів для стимулювання використання енергії вітру і сонця.

16

https://www.asterslaw.com/ua/press_center/publications/
new_opportunities_in_energy_sector_poland_ukraine/
14
Там само
15
https://www.jdsupra.com/legalnews/poland-s-res-actamendment-august-2021-1109456/
13

Там само

https://statt.rs/news-on-renewable-energy-in-serbia/
18
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3
A52014XC0628%2801%29
19
https://www.ebrd.com/cs/Satellite?c=Content&cid=13952904
87935&pagename=EBRD%2FContent%2FContentLayout&rend
ermode=live%3Fsrch-pg
17
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Таке стимулювання можуть
отримати не лише СЕС чи ВЕС, а й22:

Таким чином, відмова від «зелених» тарифів
є вкрай необхідним кроком як з екологічної,
так і з фінансової точки зору, оскільки існуюча в Сербії система підтримки стає все більш
дорогою, бо «зелені» тарифи у Сербії фінансуються через надбавки до кінцевої ціни.
Уряд Сербії в кінці 2020 року заявив20 про
необхідність збільшення плати для кінцевих
споживачів в 5 разів для стимулювання використання енергії з ВДЕ.
Як очікується21, однією з ключових змін, передбачених законом, є запровадження моделі feed-in premium як стимулюючого заходу, який реалізується шляхом аукціону. Відповідно до пояснювальних записок до проєкту, основною ідеєю впровадження аукціонів є підвищення ефективності та зниження витрат на фінансування проєктів ВДЕ. Однак, система «зелених» тарифів також зберігатиметься для невеликих проєктів (для СЕС
потужністю менше 500 кВт і менше 3 МВт
для ВЕС) та так званих демонстраційних проєктів, які визначаються як некомерційні проєкти ВДЕ, що демонструють нові інноваційні
технології. Разом з тим, такі установки є стороною, відповідальною за небаланс.
https://balkangreenenergynews.com/serbias-renewablesincentive-fee-raised-fivefold/
21
https://www.kinstellar.com/insights/detail/1352/serbianew-draft-res-law-contours-of-the-new-support-scheme-forrenewable-energy-sources
20

•
•
•
•
•
•
•

гідроелектростанції потужністю
до 30 МВт;
електростанції на біомасі;
біогазові електростанції;
геотермальні електростанції;
електростанції на біогазі з полігонів твердих побутових відходів;
електростанції на біогазі з комунальних
очисних споруд;
електростанції, які використовують інші
відновлювані джерела енергії.

Таким чином, передбачається, що схема
підтримки ВДЕ включатиме як систему аукціонів (із feed-in premium), так і «зелених»
тарифів. Система feed-in premium дозволяє на щомісячній основі покривати різницю між ринковою ціною на електроенергію
та ціною, визначеною в ході аукціону (для
всієї або частини потужності електростанції). Учасники процедури набувають статусу тимчасового пільгового виробника електроенергії з дня остаточного прийняття рішення профільним міністерством. Після
успішного аукціону та набуття цього статусу виробник укладає договір з уповноваженою стороною - гарантованим постачальником.
Додатково, протягом періоду підтримки виробник електроенергії з ВДЕ в частині балансування має максимально допустиму похибку прогнозування відпуску електроенергії. Ці витрати покладаються на гарантованого постачальника, який несе відповідальність за небаланси виробників ВДЕ, до
встановлення ліквідного організованого
22

Там само
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ринку електроенергії. Гарантованим постачальником, ймовірно, буде державна компанія EPS23.
Варто також відмітити, що закон не містить
чітких деталей щодо проведення процедури
та визначення ринкових премій, деталі мають бути врегульовані підзаконним актом,
прийнятим урядом Сербії не пізніше шести
місяців після набуття законом чинності24.
Перші ВДЕ-аукціони плануються вже у грудні, а до кінця осені 2021 року буде розроблено вторинне законодавство для їх запуску25.
Північна Македонія. Енергетика є
регульованим сектором, а отже в країні розробляється велика кількість нормативних
актів, деякі з яких підлягають частим змінам26. В рамках процесу гармонізації із законодавством ЄС, парламент Македонії ще
у травні 2018 року ухвалив Закон про енергетику, що зокрема сприяло збільшенню інвестицій у сектор ВДЕ.
Північна Македонія планує досягти 50%
частки відновлюваних джерел енергії у виробництві електроенергії до 2024 року та
поступово відмовитися від вугілля27.
У 2019 році Північна Македонія організувала аукціони для будівництва СЕС, підкріплених системою feed-in premium. У 2020 році уряд підписав контакти з дев’ятьма компаніями для інвестування у будівництво на
https://statt.rs/what-do-res-investors-need-to-know/
https://www.kinstellar.com/insights/detail/1352/serbianew-draft-res-law-contours-of-the-new-support-scheme-forrenewable-energy-sources
25
https://balkangreenenergynews.com/minister-mihajlovicserbia-to-hold-first-renewables-auction-in-december/
26
https://cms.law/en/int/expert-guides/cms-expert-guide-torenewable-energy/north-macedonia
27
https://balkangreenenergynews.com/north-macedonia-plans50-renewables-share-in-electricity-production-by-2024/
23
24

землях державної власності та із 23 інвесторами для проєктів на ділянках приватних
власників28. Таким чином у 2020 році було
успішно завершено аукціон на будівництво
62 МВт СЕС, деякі з яких вже введено в експлуатацію29. У 2021 році Північна Македонія
планувала розпочати аукціон на будівництво
додаткової черги СЕС потужністю 60 МВт30.
Втім уже в серпні 2021 році в країні оголосили31 тендер на будівництво СЕС потужністю
80 МВт. Інвестори до 15 жовтня можуть подати заявки на участь в аукціоні32.
Також, варто відмітити, що у 2020 році уряд
Північної Македонії прийняв Закон про
стратегічні інвестиції, що відповідає директивам ЄС та заохочує стимулювати інвестиції у інноваційні проєкти33. Сфера енергетики визначена одним із ключових секторів інвестування даного закону.

https://balkangreenenergynews.com/north-macedonia-tolaunch-auction-for-solar-power-plants-in-q1-2021/
29
Там само
30
Там само
31
https://balkangreenenergynews.com/north-macedonia-callsfor-bids-in-80-mw-solar-power-auction/
32
https://www.economy.gov.mk/Upload/Documents/Public%20
call_tender%20for%20premiums_.pdf
33
https://www.karanovicpartners.com/news/law-on-strategicinvestments-adopted-in-north-macedonia/
28
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Відповідно, вже у травні 2020 року,
саме в розпал пандемії COVID-19,
уряд оголосив34 публічний конкурс
для подання заявок на стратегічні
інвестиційні проєкти, які мають
відповідати таким вимогам:

•
•
•

запропоновані інвестиції повинні відповідати екологічним стандартам;
запропоновані інвестиції не повинні суперечити Конституції Північної Македонії та ратифікованим міжнародним договорам;
має відповідати стратегічним пріоритетам уряду Північної Македонії.

Пріоритетними сферами, охопленими конкурсом, були проєкти у сферах енергетики та
інфраструктури. Статус стратегічного інвестиційного проєкту надавала відповідна комісія, надалі уряд Північної Македонії пропонує проєкт закону про реалізацію такого
проєкту. Після прийняття закону уряд укла34

https://www.economy.gov.mk/doc/2810

дає угоду зі стратегічним інвестором, що повинна містити передбачені права та обов’язки сторін та строки їх реалізації, включаючи
будь-яку державну допомогу, субсидії, податкові пільги тощо.
І вже у вересні 2021 року, уряд Північної Македонії дав дозвіл німецькій компанії WPD на
будівництво ВЕС потужністю 415 МВт, а компанії EFT (частина британської групи) - СЕС
потужністю 80 МВт, надавши їм статус стратегічних інвестиційних проєктів35. Таким чином, інвестори не отримуватимуть додаткових стимулів, що виходитиме за рамки укладених угод з урядом, втім будуть захищені
законом, що гарантує допомогу останнім у
їх проєктах. Це, в свою чергу, страхує інвестиційні ризики у випадку зміни влади чи механізмів підтримки виробництва електроенергії з ВДЕ та гарантуватиме певну стабільність, відповідно до укладених договорів.

https://balkangreenenergynews.com/north-macedoniaawards-strategic-investment-status-to-wpds-efts-renewablesprojects/
35

2. Декарбонізація транспорту
(мікромобільність)
Ситуація в Україні
З початку пандемії COVID-19, коли уряд України активно вживав заходів з обмеження
традиційних способів пересування, у великих містах зростав попит на електросамокати, як один з екологічних та доступних видів
мікромобільності36. Попит зростав не лише
на купівлю електросамокатів, який від початку пандемії зріс в 2,5 рази37, а й на послуги оренди. Так, станом на вересень 2021 року, в Україні діє ринок, що налічує принаймні дев’ять операторів з прокату електросамокатів38. Втім, навіть попри велику кількість
цих транспортних засобів, які вже зустрічаються майже скрізь на вулицях великих міст,
за оцінкою одного з операторів, український
ринок прокату електросамокатів заповнений тільки на 5%39. Таким чином, потенційно, що ринок цього екологічного транспорту і надалі зростатиме.
Втім, великою проблемою використання
цього виду транспорту залишається неврегульованість чинним законодавством України. Ще у 2020 році відбулась перша спроба
https://www.bbc.com/ukrainian/features-57242238
https://ua.112ua.tv/statji/z-marshrutky-na-samokat-chomu-vukraini-zrostaie-popyt-na-alternatyvnyi-transport-576673.html
38
https://www.epravda.com.ua/rus/publicatio
ns/2021/09/15/677826/
39
https://forbes.ua/innovations/v-ukraini-pratsyue-pyat-servisivsheringu-elektrosamokativ-poyasnyuemo-na-tsifrakh-yakvlashtovaniy-tsey-rinok-16062021-1844
36
37

вирішити це питання. Так, у першому читанні
було прийнято законопроєкт №302340, яким
визначається нова категорія учасників дорожнього руху – користувачі легкого персонального електротранспорту (ЛПТ), передбачається право їздити велосипедними доріжками або краєм проїзної частини дороги,
вулиці чи узбіччям, містити світловідбивні
елементи, та забороняється перевозити пасажирів, користуватися мобільним телефоном, тримаючи його в руці та керувати ЛПТ
у стані алкогольного, наркотичного або іншого сп’яніння. Мінімальний вік, який дозволяє користуватися ЛПТ, та максимальну дозволену швидкість його руху у законопроєкті
не зазначено.
Додатково, у 2021 році було зареєстровано
ще три законопроєкти41,42,43 щодо врегулювання руху, зокрема і електросамокатів, втім
поки це питання залишається невирішеним
і потребує розгляду на законодавчому рівні. Варто відзначити, що деякі українські суди своїми рішеннями вже створюють прецеденти, які приводять до врегулювання цієї

https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=68074
41
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72432
42
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72433
43
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=71864
40
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правової колізії44. Так, суди вже зараз визнають кермувальників електросамокатів повноцінними учасниками дорожнього руху, як
водіїв транспортних засобів, яким заборонено рухатися тротуарами і які зобов’язані
дотримуватися ПДР, а за порушення останніх можуть притягуватись до адміністративної чи кримінальної відповідальності.

Рекомендації:
Уряду України (Мінінфраструктури):

•

забезпечити розробку законопроєкту,
який стимулюватиме розвиток мікромобільності, зокрема

МВС, у свою чергу, ще у 2020 році оприлюднило список правил користування електросамокатами45, а вже у вересні 2021 року уряд
виступив з пропозицією реєструвати тяжкі самокати та моноколеса у МВС з отриманням державних номерів46. Тим часом, у деяких містах України, зокрема у Києві47 від червня 2021 року та у Львові48 від липня 2021 року ввели правила користування електросамокатами на основі домовленостей з компаніями-операторами.

 ݹнадаватиме визначення понять мікромобільності, легкового персонального електротранспорту (у т.ч. електросамокатів);

Варто відмітити створення робочої групи при Мінінфраструктури, що працює над
питанням безпеки користувачів ЛПТ49, а
також підписання меморандуму між КМДА
та операторами прокату задля врегулювання питання мікромобільності на місцевому рівні50.

Уряду України (Мінінфраструктури,
МВС):

https://pravo.ua/articles/pdr-dlia-elektrosamokativ/
https://ukrrain.com/mvs_nagadalo_pravila_ruhu_dlya_
drajveriv_elektrosamokativ.html
46
https://www.unian.net/economics/transport/ideya-kabminaregistrirovat-v-mvd-elektrosamokaty-eto-peredel-sheringovogorynka-sergey-lyamec-novosti-ukraina-11539729.html
47
https://zn.ua/ukr/UKRAINE/obmezhennja-shvidkostistrakhovka-i-zaboroneni-zoni-v-kijevi-vvodjat-pravila-dlja-rukhuelektrosamokativ.html
48
https://zaxid.net/u_lvovi_priynyali_pravila_koristuvannya_
elektrosamokatami_n1522149
49
https://mtu.gov.ua/documents/2043.html
50
https://kyivcity.gov.ua/news/kmda_pidpisala_memorandum_
pro_spivpratsyu_z_operatorami_prokatu_elektrosamokativ/
44
45

 ݹзабезпечуватиме розвиток відповідної інфраструктури – спеціалізованих
смуг, велодоріжок, станцій паркування
та шерінгу.

•

ініціювати врегулювання на рівні змін до
законів та підзаконних актів (у т.ч. Правил дорожнього руху) використання легкого персонального електротранспорту,
включаючи:

 ݹкритерії для можливості користування електросамокатом та іншими видами ЛПТ, зокрема мінімальний вік, максимальну швидкість з градацією в залежності від місця руху (за досвідом європейських країн);
 ݹчітку систему покарань за порушення встановлених правил, зокрема
штрафних санкцій (за досвідом Франції).
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Уряду України (Мінінфраструктури,
Мінрегіону), місцевим державним
адміністраціям, органам місцевого
самоврядування:

•
•

забезпечити розробку правил щодо прокату електросамокатів, за досвідом Києва
налагодити співпрацю між місцевою владою та компаніями, що надають послуги
прокату;
впроваджувати випробувальні проєкти
для вивчення позиції громад до нових
екологічних видів транспорту та, спираючись на отриманий досвід, встановлювати правила (за досвідом Великої Британії).

Уряду України (Мінінфраструктури,
Міносвіти):

•

підтримати інформаційні, роз’яснювальні
кампанії та освітні заходи з метою поширення інформації про позитивний вплив
сталих видів транспорту на здоров’я людей, довкілля та економіку.

Світовий досвід
Тренд до використання електросамокатів
та інших засобів мікромобільності з початку
пандемії COVID-19 існує у всьому світі. Консалтингова компанія McKinsey прогнозує51,
що обсяг ринку мікромобільності до 2030
року виросте до 200-300 млрд дол. у США та
100-150 млрд дол. у Європі52.

https://forbes.ua/innovations/v-ukraini-pratsyue-pyat-servisivsheringu-elektrosamokativ-poyasnyuemo-na-tsifrakh-yakvlashtovaniy-tsey-rinok-16062021-1844
52
https://www.quectel.com/wp-content/uploads/2021/03/
Quectel_GNSS_WP.pdf
51

Більшість розвинених країн, зіштовхнувшись із зростаючим попитом на електросамокати, почали затверджувати правила користування ними. Кожна країна має власний набір правил, а в деяких країн вони навіть різняться від штату до штату, чи регіону.
Втім, у більшості вони стосуються мінімального віку користувачів, максимальної швидкості, а також забороняють рух тротуарами53
та мають такі самі обмеження, як і для велосипедистів54.
США. Правове поле використання
електросамокатів у США тільки починає формуватися. Попри те, що поки не існує жодного закону, який би регулював їх використання, на федеральному рівні актом HR 72755
від 2001 року внесено зміни до Закону про
безпеку споживчих товарів, які стосуються
низькошвидкісних електричних велосипедів та дво- або триколісних транспортних засобів з педалями та електродвигуном56.
Тому, як правило, рух електросамокатами
дозволено на дорогах з велосипедними доріжками або без них, якщо вони рухаються
зі швидкістю до 25 миль/год (40 км/год). Крім
того, водії повинні триматися узбіччя, а також дотримуватися правил дорожнього руху, зокрема їздити правою стороною дороги,
керуватися знаками та поступатися пішоходам57.
І попри те, що на федеральному рівні не
встановлено окремих спеціальних законів
https://hmarochos.kiev.ua/2021/04/30/konflikty-mizhpishohodamy-j-korystuvachamy-samokativ-j-velosypedivchastishayut-shho-tut-mozhna-zrobyty/
54
https://www.okai.co/blogs/news/electric-scooter-legaloverview
55
https://www.govinfo.gov/content/pkg/BILLS-107hr727rh/pdf/
BILLS-107hr727rh.pdf
56
https://www.ncsl.org/research/transportation/state-electricbicycle-laws-a-legislative-primer.aspx
57
https://www.t3.com/news/are-electric-scooters-legal-in-the-us
53
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Регулювання електросамокатів в залежності від штату, 2021 рік
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Джерело: Unagi Scooters59

або регулювання цього екологічного виду
транспорту, більшість штатів прийняли окремі акти, щоб вирізнити електросамокати від інших транспортних засобів. Варто
також відмітити, що у США кожен штат має
власний набір регулюючих актів, а більшість
з них дозволяють округам і містам навіть
встановлювати власні правила користування електросамокатами на дорогах загального користування58.
Штати Каліфорнія, Колорадо, Массачусетс
та Нью-Йорк не дозволяють їздити на електросамокатах по автомагістралях, швидкісних дорогах або дорогах з обмеженим доступом через те, що більшість з них не можуть досягти достатньо безпечної швидкості, щоб не відставати від загального потоку транспортних засобів. Втім, електричні самокати можуть легально їздити і по тротуарах лише у п’яти штатах: Арізоні, Айові, Луїзіані, Род-Айленді та Вірджинії, але не через
те що в інших юрисдикціях це заборонено.
https://unagiscooters.com/ca/articles/the-comprehensiveguide-to-electric-scooter-laws/

58

У більшості інших штатів нормативні акти
просто не згадують у тексті про використання тротуарів60.
Щоб зробити питання ще більш заплутаним і складним, деякі великі міста запровадили власні обмеження. Для прикладу,
Лос-Анджелес, хоч і стимулює використання електросамокатів в часи пандемії61, відповідно до закону Каліфорнії62 про моторизовані скутери 2019 року, керується обмеженнями пересування з максимальною
швидкістю близько 25 км/год по дорогах
загального користування та по тротуарах,
необхідністю носити шолом та мати дійсне посвідчення водія. А Західний Голівуд лише у лютому 2021 року скасував заборону63
https://unagiscooters.com/ca/articles/the-2021comprehensive-guide-to-electric-scooter-laws/
60
https://www.yourlawyer.com/library/electric-scooter-state-laws/
61
https://spectrumnews1.com/ca/la-west/inside-theissues/2021/04/13/scooter-programs-in-la-and-santa-monicaare-about-to-change--here-s-how
62
https://www.rosenthalinjurylaw.com/electric-scooter-lawscalifornia/
63
https://westcoasttriallawyers.com/west-hollywood-overturnsban-on-dockless-bike-and-e-scooter-share/
59
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на використання електросамокатів, а у липні 2021 року запустив перший пілотний проєкт64.
ЄС. У країнах ЄС електросамокати теж
стали популярнии видом пересування в часи пандемії65. У грудні 2020 року Єврокомісія, відповідаючи цілям скорочення викидів
від транспорту на 90% до 2050 року, у рамках Європейського зеленого курсу опублікувала Стратегію сталої та розумної мобільності66, що зокрема передбачає перехід на
транспортні засоби з нульовими викидами
та поширення електротранспорту. А у лютому 2021 року оператори електросамокатів ЄС об’єднались та сформували коаліцію
«Мікромобільність для Європи»67 з метою
розвитку мікромобільності та правил її регулювання у країнах та містах ЄС. Дана коаліція має власні позиційні документи, зокрема
щодо регулювання батарей та акумуляторів
в ЄС68, а також бере участь у парламентських
слуханнях та заходах, де просувають ідеї регулювання69,70.
Таким чином, слідуючи глобальним цілям та
враховуючи зростаючий попит, європейські
країни впровадили правила користування
електросамокатами, які різняться між країнами.
https://www.weho.org/Home/Components/News/
News/9846/23
65
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
IDAN/2020/652213/IPOL_IDA(2020)652213_EN.pdf
66
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A52020DC0789
67
https://micromobilityforeurope.eu/e-scooter-operatorslaunch-new-eu-association/
68
https://micromobilityforeurope.eu/micro-mobility-positionon-eu-battery-regulation/
69
https://micromobilityforeurope.eu/micro-mobility-and-thegreen-deal-the-way-towards-sustainable-and-smart-mobilityspace/
70
https://micromobilityforeurope.eu/micro-mobility-is-animportant-contributor-to-the-eus-sustainable-and-smartmobility-strategy/

Франція, що занепокоєна невиконанням правил дорожнього руху, що призводять до летальних випадків71, з липня 2020
року запровадила нові вимоги72, що стосуються необхідності обладнання передніми
та задніми габаритними вогнями, пристроями відбиття світла (відбивачами) та гальмівною системою і звуковим сигналом для попередження. У разі порушення нових правил накладається штраф у розмірі 11 євро
за відсутність «ефективного гальмування» та
35 євро за відсутність вогнів або звукового
попереджуючого сигналу.
Раніше встановлені правила також продовжують діяти. З 2019 року Міністерством внутрішніх справ та транспорту були запроваджено правила, відповідно до яких забороняється рух по тротуарах (штрафна санкція –
135 євро), встановлена швидкість не більше
25 км/год (штрафна санкція за перевищення – 1500 євро), мінімальний вік – 12 років,
заборонено перевезення пасажирів, використання навушників та телефонів; шоломи не є обов’язковими, як і водійське посвідчення73. Місцева влада наділена повноваженнями обмежувати кількість електросамокатів та операторів у своїй юрисдикції, а також може запроваджувати додаткові вимоги
щодо технічного обслуговування, рівнів шуму та забруднення.

64

Федеральне міністерство транспорту
Німеччини встановило регулювання електричних самокатів як малих електромобілів
(Small Electric Vehicles)74. Ці транспортні засоби
https://www.france24.com/en/europe/20210630-france-tocrack-down-on-e-scooters-after-two-riders-knock-down-and-killwoman
72
https://www.sortiraparis.com/news/in-paris/articles/223055electric-scooters-new-rules-implemented-from-july-1-2020/
lang/en
73
https://www.europe-consommateurs.eu/en/travelling-motorvehicles/motor-vehicles/electric-scooters-in-france.html
74
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/tris/en/
search/?trisaction=search.detail&year=2019&num=84
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не потребують реєстрації, проте вони вимагають наявності полісу страхування цивільної відповідальності (про що свідчить відповідна наклейка). Мінімальний вік для їзди на
електросамокаті в Німеччині - 14 років. Шоломи, як і у Франції не є обов’язковими, втім
рекомендуються, як і наколінники та налокітники. Крім того, для керування електричним
самокатом не потрібні водійські права. Максимальна швидкість руху не повинна перевищувати 20 км/год, втім конкретних юридичних покарань за перевищення швидкості не встановлено.
На початку 2020 року Міністерство
транспорту Італії опублікувало нові правила для електросамокатів, які стали досить
популярними в Мілані, Турині та Ріміні75. Цей
вид транспорту раніше був виключений з
обігу в міських районах та на дорогах загального користування. Нові регулювання
встановлюють мінімальний вік у 14 років та
обов’язкове використання шолома для осіб
віком до 18 років. Електросамокатами можна
їздити з максимальною швидкістю 25 км/ год
на проїжджих частинах, де дозволено їздити
на велосипедах, та не більше 6 км/год у пішохідних зонах.
У Польщі 20 травня 2021 року набули чинності нові правила76 для користувачів
електросамокатів, які раніше прирівнювалися до пішоходів, а не транспортних засобів.
Нові правила визначають статус електричних скутерів та особистих транспортних засобів, включаючи їх місце у дорожньому русі. Крім того, будуть введені технічні стандарти для пристроїв, що виходять на ринок
після 31 грудня 2021 року77.
https://www.eltis.org/resources/case-studies/overview-policyrelating-e-scooters-european-countries
76
https://krakowexpats.pl/transport/e-scooters-newregulations/
77
https://www.eltis.org/in-brief/news/poland-proposes-newlegislation-e-scooters-and-other-personal-transport-devices
75

Таким чином, електросамокати зобов’язані користуватися велодоріжками з обмеженням швидкості 20 км/год. У разі відсутності
велосипедних доріжок, дозволяється використовувати дороги із загальним обмеженням швидкості 30 км/год для всіх транспортних засобів. Якщо обмеження швидкості на
дорозі встановлено вище 30 км/год і немає
велосипедних смуг або доріжок, користувачі можуть їздити на електросамокатах по
тротуарах за умови обмеження швидкості
до 5 км/год, що прирівнюється до швидкості пішоходів. Одночасно, нові правила забороняють користуватися електросамокатом особам віком до 10 років (за виключенням їзди в житловій зоні під наглядом дорослих), перевозити людей, тварин, предмети,
буксирувати, їздити у стані алкогольного чи
іншого сп’яніння, користуватися телефоном
під час їзди. Варто також відмітити, що особи
до 18 років повинні виконати ті ж кваліфікаційні вимоги, що і для велосипеда, тобто мати велосипедну картку або посвідчення водія категорій AM, A1, B1 або T.
За порушення встановлених правил передбачаються також штрафні санкції, що коливаються у межах від 100 злотих (близько 700
грн) за перевезення осіб, тварин чи предметів до 500 злотих (3400 грн) за рух у недозволеному місці чи у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння78.
Велика Британія. У Великій Британії ситуація з використанням електросамокатів досить складна. У країні визнають, що
такі засоби мікромобільності, як електричні самокати, могли б допомогти вирішити
проблеми забруднення та заторів. Втім, до
липня 2020 року використання особистих
засобів мікромобільності поза приватною

https://krakowexpats.pl/transport/e-scooters-newregulations/
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територією було заборонено79, а у 2020 році, як засіб подолання наслідків пандемії
COVID-19 було запроваджено «тестовий період» їх використання80.

ни до правил дорожнього руху, щоб звільнити користувачів від певних вимог Закону. Із 4 липня 2020 року усі місцеві райони
Англії, Шотландії та Уельсу могли провести
12-місячні випробувальні періоди регулювання електросамокатів. Правила стосуються лише прокатних самокатів, а приватні все
ще залишаються поза регулюванням. Втім,
дія тимчасового порядку була продовжена
до березня 2022 року. На цей час встановлено наступні вимоги:

•

Електросамокати охоплюються тими самими законами та правилами, які застосовуються до всіх транспортних засобів. Це означає, що для законного використання автомобільних доріг загального користування електроскутери повинні відповідати різним вимогам Закону про дорожній рух 1988
р. (наприклад, дорожній податок, стандарти
технічної безпеки). Електросамокати, які зараз є на ринку або доступні через схеми прокату, не відповідають цим вимогам81.
Правила та загальні вказівки 2020 року (SI
2020/663) про випробування електросамокатів та дорожні знаки82 забезпечують правову основу для тестового періоду регулювання електросамокатів. Вони визначають
поняття «електросамокати» та вносять змі-

•
•
•
•

рух електросамокатів буде дозволений на
дорогах та велосипедних доріжках, але
продовжуватиме діяти заборона використання на тротуарах;
максимальна швидкість 15,5 миль/год (25
км/год);
рекомендоване носіння шоломів, втім не
обов’язкове;
вік користувача не менше 16 років;
для користування знадобляться права
відповідної категорії (на автомобіль, мотоцикл або мопед).

Станом на вересень 2021 року, випробування були розпочаті в 32 випробувальних районах у різних містах. Комітет з транспорту
Палати громад Великої Британії підтримав
урядовий план з випробування електросамокатів перед визначенням правового статусу - адже ця робота повинна спиратися і
на досвід інших країн, щоб уникнути потенційного негативного впливу на пішоходів та
осіб з інвалідністю83.

https://commonslibrary.parliament.uk/e-scooters-why-arethey-not-legal-on-uk-roads/
79

https://www.iisd.org/sustainable-recovery/news/newlegislation-in-the-uk-empowers-micro-mobility-services/
81
https://researchbriefings.files.parliament.uk/documents/CBP8958/CBP-8958.pdf
82
https://www.legislation.gov.uk/uksi/2020/663/contents/made
80

https://commonslibrary.parliament.uk/research-briefings/cbp8958/
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3. Фінансування «зеленого»
відновлення («зелені» облігації)
Ситуація в Україні
З початку липня 2021 року вступив в силу закон, який вводить «зелені» облігації як окремий вид цінних паперів та встановлює правила для учасників відповідного ринку84.
«Зелені» облігації можуть випускати держава
(через державні органи, підприємства), місцеві громади, національні чи міжнародні фінансові установи, приватні компанії. Облігації можуть фінансувати нові та/або існуючі проєкти, що мають чіткі екологічні переваги, - зокрема проєкти у сферах альтернативної енергетики, енергоефективності, мінімізації утворення, утилізації та переробки
відходів, впровадження екологічно чистого
транспорту, органічного землеробства, збереження флори і фауни, водних і земельних
ресурсів, адаптації до змін клімату, а також
інші проєкти, спрямований на захист навколишнього природного середовища, впровадження екологічних стандартів, скорочення викидів у навколишнє природне середовище85.
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку ухвалила рекомендації щодо
реалізації або фінансування проєктів екологічного спрямування шляхом емісії «зелених» облігацій86. Ключові ознаки «зелених»
https://www.kmu.gov.ua/news/zeleni-obligaciyi-nabraliyuridichnoyi-sili-v-ukrayini
85
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-20#Text
86
https://www.nssmc.gov.ua/document/?id=12423398
84

облігацій визначені Стандартом ЄС по «зелених» облігаціях (EU GBS) та Принципами
«зелених» облігацій Міжнародної асоціації
ринків капіталу (GBP). Документ також включає рекомендації щодо застосування таксономічного регламенту економічної діяльності ЄС87 для визначення видів діяльності, які
відповідають сталому розвитку, екологічним
цілям та принципам сталої економічної діяльності.
Наразі Держенергоефективності разом з іншими ЦОВВ працюють над розробкою вторинної нормативної бази для повноцінного запуску ринку «зелених» облігацій. Повноваження Держенергоефективності було
розширено для участі у розгляді та відборі
інвестиційних проєктів та проєктів екологічного спрямування у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива,
моніторингу їх впровадження88. Держенергоефективності також проводить підбір муніципалітетів для реалізації пілотних проектів з випуску «зелених» облігацій89.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
88
https://www.kmu.gov.ua/news/ukrayina-posilyuye-robotunad-rozvitkom-rinku-zelenih-obligacij
89
https://www.kmu.gov.ua/news/derzhenergoefektivnostipracyuye-nad-vtorinnim-zakonodavstvom-shchodo-zelenihobligacij-ta-pidgotovkoyu-pershih-pilotnih-proektiv
87
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Рекомендації:

•

Уряду України (Держенергоефективності, НКЦПФР):

•
•
•
•

Схвалити Концепцію запровадження та
розвитку ринку «зелених» облігацій в
Україні;
Розробити та прийняти таксономію, в тому числі метрики проєктів екологічного
спрямування, відповідно до міжнародних
критеріїв та стандартів;
Запровадити національні нормативи і
правила щодо розкриття інформації емітентами «зелених» облігацій, стандартів
звітності;
Створити реєстр проєктів національного значення, під які можуть бути здійснені емісії суверенних «зелених» облігацій;

Запровадити систему верифікації проєктів екологічного спрямування відповідно
до міжнародних практик.

Світовий досвід
Глобальні обсяги випуску «зелених» облігацій ще у першій половині 2021 року перевищили показники усього 2020 року та становили 255 млрд доларів США90. Це пояснюють тим, що уряди та компанії продовжують
зосереджуватися на «зеленому» відновленні, а зацікавленість інвесторів у спрямуванні капіталу на стале фінансування посилюється під впливом нового Регламенту (ЄС)
2019/2088 про розкриття інформації, що стосується сталого розвитку, у секторі фінансових послуг.
https://www.ifre.com/story/2935251/green-bonds-hit-recordbefore-h1-ends-zdspfvhybr

90

Глобальні тренди «зелених» облігацій

Кількість емісій

Джерело: Refinitiv
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ЄС. Зростання найбільш виражене
у Європі, згідно з доповіддю International
Finance Review на основі даних Refinitiv91.
Тенденція тільки зросте після імплементації стимулюючих заходів ЄС з пакету
NextGenerationEU, який діятиме з середини
2021 до 2027 р. та сприятиме випуску близько 297 млрд доларів США «зелених» облігацій.

Китай та США - найбільш активні ринки. За
оцінками, Китай займає 13,2% ринку «зелених» облігацій, а США - 12,8%. Далі йде Німеччина, яка нещодавно прийняла нову
стратегію сталого фінансування, з часткою
ринку 12,2%, а також Франція - 10,9%.
Японія. Загалом ринок облігацій Японії становить 12% світового ринку, а ринок
«зелених» облігацій у 2019 році виріс до майже 8 млрд дол., що у 24 рази більше показників 2014 року92. У Японії кілька фінансових
установ випустили «зелені» облігації. У 2020
році хімічна компанія Asahi Kasei випустила «зелені» облігації для ремонту двох гідроелектростанцій, якими вона оперує, Toyota
Motor Credit - для стимулювання продажу
електричних автомобілів, Mitsubishi Heavy
Industries - для розвитку вітрогенерації.
Ще у 2017 році Міністерство довкілля Японії видало правила для емісії «зелених» облігацій, які у 2020 році були переглянуті. Таким чином до «зелених» облігацій додали
ще один інструмент – «зелені» позики, умови
фінансування яких переглядаються відповідно до прогресу позичальника щодо заздалегідь визначених цілей ефективності стаhttps://www.ifre.com/story/2935251/green-bonds-hit-recordbefore-h1-ends-zdspfvhybr
92
https://www.reuters.com/article/us-japan-climate-finance/
japan-pm-sugas-carbon-neutral-pledge-to-boost-domesticgreen-bond-market-says-government-panel-memberidUKKBN28R04L
91

лого розвитку. Крім того, Токійська фондова
біржа випустила довідник, який допоможе
емітентам акцій, ідентифікувати, відстежувати та розкривати активи, в які інвестовано
відповідно до ESG-критеріїв93.
Таїланд. Азійський банк розвитку
(ADB) допомагає уряду Таїланду в розробці,
випуску та моніторингу інноваційних ініціатив на ринку облігацій в рамках відновлення країни від пандемії COVID-19 через виконання вимог Паризької угоди та цілей сталого розвитку ООН94.
Технічна допомога ABD включає розробку рамкового законодавства для обігу облігацій та зовнішнього консультування, щоб
допомогти Міністерству фінансів Таїланду
спроектувати випуски облігацій на потреби
захисту довкілля, соціальної сфери та сталого розвитку (ESG-облігацій) на основі світових стандартів та найкращих практик.
ADB також допомагає уряду розробити внутрішні системи верифікації використання
доходів від випуску облігацій та підготовки
звітності. Ці заходи допоможуть закласти основи для випуску у т.ч. «зелених» облігацій.
В результаті, Міністерство фінансів Таїланду у вересні 2020 р. здійснило перший випуск «зелених» облігацій на суму 964 тис.
дол. США. А за результатами 2021 року обсяги ESG-облігацій, випущених державними та
приватними емітентами, очікують зростання на 20% до 100 млн бат (майже 3 млн дол.
США)95.

https://www.tokyoreview.net/2021/02/green-financing-thekey-to-japans-post-covid-recovery/
94
https://opendevelopmentmekong.net/news/adb-supportsthailand-green-bonds-for-covid-19-recovery/
95
https://www.bangkokpost.com/business/2122391/esg-bondissuance-likely-to-reach-b100bn-this-year
93

4. Питання гендерної рівності
у секторі енергетики
Ситуація в Україні
Звіт USAID Проєкту енергетичної безпеки
«Гендерні аспекти зайнятості в енергетичному секторі України» виявив ряд проблем у
секторі, зокрема недостатню реалізацію трудового потенціалу жінок в енергетиці через
вищі формальні вимоги в контексті найму на
роботу та кар’єрного зростання96. Розрив в
оплаті праці в енергетиці становить 18,6%,
що викликано здебільшого обмеженим доступом жінок до посад з вищим рівнем оплати, а не заниженням винагороди для працівниць в порівнянні з чоловіками, що працюють на аналогічних позиціях.
Згідно зі звітом, принципи «інклюзивності»
та «гендерної рівності» не увійшли в топ-5
пріоритетів більшості опитаних енергетичних підприємств. Виражене недооцінювання важливості проблем гендерної рівності, виявлене дослідженням, свідчить про
те, що керівництво більшості енергетичних компаній не вбачає прямого зв’язку між
проблемами забезпечення компанії кваліфікованими працівниками й тими обмеженнями, що перешкоджають використанню
повною мірою трудового потенціалу жінок
в енергетиці.

http://poruch.com.ua/wp-content/uploads/2021/05/Gender_
energy_report-short-web-1.pdf

96

Незважаючи на покращення тенденції у бік
збільшення найму жінок у сфері, гендерний
дисбаланс усе ще залишається. За останніми дослідженнями частка чоловіків в енергетичному секторі України складає близько
80%, а жінок, відповідно – 20%97.
Гендерні проблеми в рамках кліматичної політики були вперше відображені у аналітичному звіті до оновленого Національно-визначеного внеску України (НВВ2) 98. Звіт визначає основні проблеми такі як недостатнє
представництво жінок у прийнятті рішень
щодо кліматичного законодавства, розрив в
оплаті праці та містить загальні кроки для їх
вирішення.
В українському енергетичному секторі гендерними питаннями активно займається ГО
«Жіночий енергетичний клуб України», який
об’єднує представниць із сектору енергетики для взаємовигідного співробітництва з
метою збільшити відсоток жінок, зайнятих у
цьому секторі, та зменшити гендерний розрив у енергетичному секторі України99.
https://www.facebook.com/usaidesp/photos
/a.968743216652816/1511589232368209/
98
https://mepr.gov.ua/files/docs/klimatychna_polityka/%D0%90
%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%
96%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0
%B9%20%D0%BE%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%20
%D0%9D%D0%92%D0%92%20%D0%BB%D0%B8%D0%BF%D0
%B5%D0%BD%D1%8C%202021.pdf
99
http://www.wecu.com.ua/
97
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Крім того, у 2019 році за підтримки USAID
Проєкту енергетичної безпеки в КП «Київтеплоенерго» було створено гендерний комітет. За рік роботі комітету, станом на грудень
2020 року відбулись такі зміни100:

•
•
•
•

загальна частка жінок у компанії становила 31%;
кількість жінок-керівників зросла на 39%,
чоловіків – на 22%;
кількість жінок на посадах спеціалістів і
професіоналів збільшилася на 11%;
чисельність жінок робочих спеціальностей збільшилася на 21%.

Рекомендації:
Уряду України (Міненерго, Міндовкілля):

•
•

•

при розробці бюджетних програм і звітів
про їх виконання використовувати Методичні рекомендації щодо впровадження та застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі, затверджені наказом Міністерства фінансів
України від 2.01.2019 р. № 1 (за прикладом Фінляндії);
під час розроблення нового або перегляду чинного колективного договору
керуватися положеннями Розділу ІІІ Методичних рекомендацій, затверджених
наказом Міністерства соціальної політики України від 29.01.2020 № 56 та створити окремий розділ «Рівність і недискримінація»;

Світовий досвід
ЄС. Для відновлення та відбудови економік країн ЄС було створено інструмент NextGenerationEU, значну частину якого складає Фонд відновлення та стійкості (Recovery and Resilience Facility, RRF)101.
Він має на меті подолання наслідків пандемії та супутньої соціально-економічної кризи разом з виконанням кліматичних, екологічних та технологічних цілей ЄС. Фонд передбачає розподіл 723,8 млрд євро у вигляді позик (385,8 млрд євро) та грантів (338
млрд євро) для підтримки реформ та інвестицій, що здійснюються державами - членами ЄС102. При цьому, мінімум 37% витрат у
рамках національних планів має припадати
на кліматичні інвестиції та реформи.
RRF також включає гендерний компонент.
Так, при розробці національних планів відновлення та стійкості уряди мають встановити очікувані цілі щодо забезпечення гендерної рівності та рівних можливостей відповідно до Цілі сталого розвитку 5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32021R0241
102
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/recoverycoronavirus/recovery-and-resilience-facility_en
101

https://www.facebook.com/usaidesp/photos
/a.968743216652816/1511589232368209/

100

провести аналіз чинних форм статистичної, фінансової та адміністративної звітності на предмет наявності даних з розбивкою за ознакою статі та іншими релевантними ознаками для здійснення гендерного аналізу бюджетних програм Міненерго та Міндовкілля, проведення моніторингу й оцінювання виконання стратегічних документів в сфері енергетики,
клімату та захисту навколишнього середовища (за прикладом Фінляндії).
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та принципів 2 та 3 Європейського стовпа
соціальних прав (EPSR). У Регламенті (ЄС)
2021/241 про створення RRF наголошено
на тому, що наслідки пандемії COVID-19 були особливо важкими для жінок, які представляють більшість медичних працівників
по всьому ЄС. А також жінкам в результаті
пандемії часто доводиться балансувати між
неоплачуваною роботою по догляду та їхніми трудовими обов’язками. Ситуація особливо ускладнюється для одиноких батьків,
85% з яких - жінки. Усі ці аргументи є актуальними для України.
Фінляндія. Міністерство економіки
та праці Фінляндії заявило про проведення
оцінки гендерного впливу проєкту Стратегії з клімату та енергетики згідно з Урядовим
планом дій для забезпечення гендерної рівності на 2020-2023 рр.103 Звіт про оцінку аналізує різний вплив запропонованих законодавчих норм на чоловіків та жінок. Основні
висновки, до яких прийшли автори:

•

Найбільш значний негативний вплив на
зайнятість буде відчуватися у сферах послуг, де домінують жінки. Цьому факту
слід більше приділити увагу в кліматичній політиці. Вплив запропонованих заходів на сферу послуг підкреслює важливість гендерно-орієнтованого бюджетування для кліматичної політики та нагальну потребу ліквідувати гендерну сегрегацію у секторах, які отримують вигоду від заходів кліматичної політики.
Посилення навчання жінок як в секторах, які отримують таку вигоду (де переважають чоловіки), так і у виконанні задач в пов’язаних з енергетикою
послуг, має бути серед цілей Стратегії.

•

Варто окремо відзначити раціональність
підходу Міністерства у проведенні оцінки
проєкту Стратегії, а не її остаточно ухваленого варіанту, що дає можливість для її подальшого доопрацювання та прийняття зваженого варіанту, що враховує в тому числі гендерні питання та питання рівних можливостей.
Хорватія. Кооператив «Зелена енергія» – єдина жіноча організація з Хорватії та
усієї Центрально-Східної Європи, яка отримала фінансування (2 млн дол. США) в рамках
конкурсу Google.org Impact Challenge104 Цей
конкурс організований компанією Google
для сприяння реалізації ідей, які вирішують
конкретні проблеми або підтримують певну спільноту. Кооператив «Зелена енергія» реалізує проєкт SOL4ALL - CommunityLed Solarization, який має на меті заохочення членів місцевих громад, особливо жінок,
до активної участі у розгортанні відновлюваних джерел енергії, навчаючи їх інвестувати, ефективно використовувати та виробляти сонячну енергію у своїх будинках за
допомогою цифрових технологій. Ціль кооперативу - заохотити встановлення 10 МВт
сонячної потужності на Західних Балканах.
https://www.zez.coop/zelena-energetska-zadruga-osiguralafinanciranje-u-sklopu-natjecaja-google-org-impact-challenge-zasrednju-i-istocnu-europu/#mobile-site-navigation

104

https://valtioneuvosto.fi/en/-/1410877/gender-impact-of-theupcoming-climate-and-energy-strategy-assessed

103

Жінки та молодь більш готові приймати
та підтримувати кліматичні рішення. Однак запропоновані Стратегією заходи наголошують на включенні чоловіків до кліматичної політики, оскільки вони спрямовані переважно на сектори, де домінують
чоловіки, а також впливають на звички
споживачів-чоловіків та включають технічні рішення, які цікаві чоловікам. Окрім
технічних рішень, слід приділити більше
уваги заходам, які збільшують залучення
жінок до кліматичної політики.
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Таким чином вони прагнуть посилити сталість міст, стимулювати справедливе відновлення економіки та впливати на розвиток
«зелених» робочих місць.
Велика Британія. Юридична фірма Pinsent Masons провела аналіз розриву
в оплаті праці за статтю за 2020-2021 роки
та прийшла до висновку про те, що в енергетичному секторі країни розрив становить
46% (29% у нафтогазовому секторі). Така тенденція відслідковується і в інших секторах
економіки, хоча енергетичні компанії активно запроваджують заходи для скорочення
гендерному розриву в оплаті праці105.
Компанії регулярно переглядають канали
підбору персоналу та соціальні медіа, щоб
забезпечити використання гендерно нейтральної мови для залучення жінок-претенденток. Деякі компанії також випробовують
«сліпу перевірку» резюме на посади топ-менеджменту. Компанії працюють над заохоченням вивчення та популяризації вивчення в школах предметів STEM (наука, технології, інжиніринг і математика), особливо серед дівчат. Нафтогазові компанії визнають,
що для залучення жінок до галузі потрібна
більш висока обізнаність щодо типів робочих місць, доступних у цьому секторі не тільки для чоловіків, а й жінок, особливо у контексті енергетичного переходу.
Прикладом може служити EDF Energy, яка
співпрацює з такими громадськими організаціями як Жіноча мережа комунальних послуг, Жінки в науці та техніці, Жінки в ядерній галузі; та POWERful Women, а також підписала хартію «Tech She Can», щоб продемонструвати свою прихильність заохочувати жінок вступати в енергетичний сектор106.
https://www.pinsentmasons.com/out-law/analysis/bonuspay-gap-energy-sector-significant
106
Там само

Компанія National Grid запровадила ряд ініціатив щодо активного набору та просування жінок та розпочала кампанію під назвою
«Роботи, які не можуть чекати» для залучення нових талантів, що, у свою чергу, призвело до семикратного збільшення кількості заявок на її програму розширеного навчання
та підвищення обізнаності щодо кар’єрних

можливостей в STEM. Компанія також призначила головного спеціаліста з питань різноманітності, який буде відповідати за впровадження програми інклюзивності у бізнес-процеси107.
Як і в інших галузях, гнучкість режиму робочого дня, а також політика, спрямована на
підтримку сім’ї, розглядаються як спосіб підтримки працівниць, особливо тих, хто переходить на вищі посади. Цьому сприяла більша автономія, спричинена впливом пандемії COVID-19 та стрімким розвитком дистанційних форм роботи. Звичайно, залишаються поточні виклики в секторі нафти та газу,
пов’язані з адаптацією гнучкої зайнятості в
рамках певних посад.

105

https://www.nationalgrid.com/stories/journey-to-net-zero/
net-zero-energy-workforce

107

30

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

Встановлення цільових показників також
поширене серед енергетичних компаній наприклад, якщо компанія досягає певного
рівня працевлаштування жінок або залучає
певну кількість жінок для навчання - це дозволяє компаніям оцінювати свою діяльність.
Зазвичай ці цілі встановлюються як частина
стратегії компанії із забезпечення інклюзивності та різноманіття.

Латинська Америка та Карибський басейн. Навіть до COVID-19
обіцянка повної гендерної рівності залишалася невиконаною в цьому регіоні, незважаючи на те, що представництво жінок серед робочої сили покращує конкурентоспроможність. Згідно з аналізом
McKinsey & Company108, опублікованим до
пандемії, регіон міг би створити додаткові
1,1 трлн дол. ВВП до 2025 року, що на 14%
вище доступного рівня за нинішніх темпів
прогресу до гендерного паритету. У сценарії
з повним потенціалом зростання ВВП може

скласти 2,6 трлн дол. або додаткові 34% ВВП,
як зазначено у звіті. Економічна комісія ООН
в Латинській Америці та Карибському басейні вже виявила, що жінки втрачають роботу
значно швидше, ніж чоловіки109. Рівень безробіття серед жінок у регіоні в 2020 році становив 15,2% - майже на 6 процентних пунктів вище, ніж у 2019 році110.
Міжамериканський банк розвитку (InterAmerican Development Bank) стверджує, що
працює з урядами для планування шляху виходу з кризи, одночасно вирішуючи як оперативні питання, так і проблеми гендерної нерівності. Наприклад, у Сурінамі новий енергетичний кредит банку включає діагностику гендерної рівності у державній
енергетичній компанії N.V. Energie Bedrijven
Suriname та розробку заходів щодо усунення перешкод, які обмежують участь жінок111.

https://www.cepal.org/en/publications/type/eclac-ilo-report
https://reliefweb.int/report/world/economic-impact-covid-19women-latin-america-and-caribbean
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https://newenergyevents.com/prioritizing-the-role-of-womenin-building-clean-and-decarbonized-economies-across-latinamerica-and-the-caribbean/
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https://www.mckinsey.com/~/media/mckinsey/featured%20
insights/employment%20and%20growth/how%20to%20
counter%20three%20threats%20to%20growth%20in%20
latin%20america/mgi-discussion-paper-where-will-latinamericas-growth-come-from-april-2017.ashx
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