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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, Анастасією Верещинською з доповненнями Ро-
мана Ніцовича. Команда також висловлює подяку за допомогу Онисії Новіковій.

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

CO2 Діоксид вуглецю

COVID-19 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

ЄС Європейський Союз

МВт Мегават

Міненерго Міністерство енергетики України

Мінінфраструктури Міністерство інфраструктури України

Мінрегіон Міністерство розвитку громад та територій України

СЕС Сонячні електростанції



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

Резюме

Цей квартальний звіт висвітлює кращі світо-
ві практики політики та заходи з декарбоні-
зації, визначає прогалини в політиках Укра-
їни протягом четвертого кварталу 2021 ро-
ку у порівнянні з порядком денним Євро-
пейського зеленого курсу та іншими політи-
ками країн світу, а також надає рекоменда-
ції щодо застосування таких практик в Укра-
їні. Основний наголос робиться на найкра-
щих практиках, які були запроваджені у краї-
нах світу у відповідь на наслідки та виклики, 
що пов’язані з пандемією 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 

Попри те, що прослідковуються певні пози-
тивні кроки у розвитку сектору ВДЕ, окрім на-
явності непогашених боргів за період 2020-
2021 років, зберігаються ризики подальшо-
го накопичення невиплат виробникам з ВДЕ 
та втрати інвестиційної привабливості сек-
тору. Тривожним сигналом є також ініцію-
вання з боку одного з іноземних інвесторів 
арбітражу проти України.

Рекомендації: 

• готувати довгострокові рішення з пере-
ходу на більш конкурентну та фінансово 
стабільну модель підтримки ВДЕ

ݹ  поступово впровадити систему «зе-
лених» аукціонів та контрактів на різни-
цю, що дало б можливість зокрема наро-
стити частку ВДЕ у енергобалансі країни 
(за досвідом Ірландії);

ݹ  зокрема, забезпечити внесення на 
розгляд ВРУ та супровід законопроєк-
ту щодо запровадження системи feed-
in premium (контрактів на різницю) для 
установок ВДЕ, що набули право на під-
тримку за підсумками аукціонів.

• забезпечити наявність механізмів для по-
криття всіх зобов’язань перед виробни-
ками ВДЕ – або шляхом перегляду видат-
ків Державного бюджету на 2022 рік або 
перегляду тарифу на передачу електрое-
нергії на 2022 рік.

• розглянути можливість розвитку соціаль-
но відповідального ВДЕ-бізнесу: 

ݹ  передбачити створення фондів роз-
витку громад за рахунок доходів від 
ВДЕ-установок для підтримки місцевих 
ініціатив та стимулювання економічно-
го розвитку у громадах (за досвідом Ір-
ландії);

ݹ  створити реєстр локальних проєктів, 
які б були у відкритому доступі та потре-
бували фінансування та підтримки таких 
фондів (за досвідом Ірландії);
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ݹ  передбачити підтримку локальних 
демонстраційних проєктів з переходу на 
100% ВДЕ у невеликих, селах, містах та 
ОТГ (за досвідом Німеччини).

• сприяти синергії між досягненням енер-
гетичних цілей та гендерною рівністю

ݹ  заохочувати та інтегрувати жінок в усі 
елементи енергетичного планування та 
формування політики на всіх рівнях, по-
чинаючи від великих міст та компаній, 
закінчуючи селами, ОТГ та локальними 
ініціативами (за досвідом Індії);

ݹ  підтримати розвиток спеціальних 
знань та управлінських навичок жінок, 
щоб створити умови для їх залучення до 
сфери енергетики;

ݹ  сприяти інтеграції гендерної рівності 
в питання «зеленого» переходу, зокре-
ма шляхом інформування жінок про ко-
ристь від проєктів, зосереджених на чи-
стих технологіях та ВДЕ.

Воднева енергетика 

ЄС визначив Україну пріоритетним партне-
ром у реалізації Європейської водневої стра-
тегії та постачанні «зеленого» водню на євро-
пейський ринок. Станом на кінець 2021 ро-
ку уряд розробляє проєкт Водневої стратегії 
та зацікавленість у реалізації водневих про-
єктів. Досвід іноземних держав показує не ли-
ше водневі проєкти, а створені локальні іні-
ціативи на місцях, зокрема «водневі села».Ре

Рекомендації: 

• завершити розробку Водневої стратегії 
України, в якій

ݹ  врахувати рекомендації надані між-
народними організаціями (ЄЕК ООН) та 
проєктами міжнародної технічної допо-
моги, а також досвід іноземних країн;

ݹ  передбачити підтримку створення 
локальних водневих проєктів у невели-
ких містах та селах (за досвідом Великої 
Британії, Німеччини).

• розглянути можливість підтримки про-
мислових водневих центрів, що полег-
шить залучення інвестицій та впрова-
дження пілотних проєктів (за досвідом Ав-
стралії).

ݹ  передбачити заходи зі створення від-
повідної інфраструктури для транспорту 
на водневих паливних елементах, зокре-
ма заправних станцій (за досвідом ЄС).

Фінансування «зеленого» 
відновлення 

 У листопаді 2021 року НБУ представив По-
літику щодо розвитку сталого фінансування 
на період до 2025 року. Вона окреслює за-
дачі та новий інструментарій для наближен-
ня діяльності українських фінансових уста-
нов до кращих світових стандартів інтегра-
ції екологічних, соціальних та управлінських 
критеріїв (ESG).Рекомендації:
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Рекомендації: 

• Проаналізувати практику застосуван-
ня ESG-факторів при наданні фінансо-
вих послуг в Україні, щоб виявити випад-
ки «грінвошингу», або адаптувати законо-
давство України для недопущення їх ак-
тивного поширення ( на прикладах Фран-
ції, Швейцарії).

Скорочення промислових викидів 

Міндовкілля планує запуск системи торгів-
лі викидами (СТВ) з 2025 року. Наразі на базі  

Міністерства відбуваються консультації з усі-
ма зацікавленими сторонами для обгово-
рення питання впровадження СТВ.

Рекомендації:

• Розробити правила та умови розподілу/
продажу дозволів на викиди вуглецю;

• Розробити правила та умови торгівлі доз-
волами на викиди вуглецю;

• Розглянути в рамках СТВ запровадження 
вуглецевих «контрактів на різницю» як до-
даткового способу досягнення цілей де-
карбонізації в Україні (на прикладі планів 
ЄС та Німеччини).



1. Розвиток сектору ВДЕ

Ситуація в Україні

Попри те, що прослідковуються певні пози-
тивні кроки у розвитку сектору ВДЕ, зокрема 
прийняття у першому читанні законопроєк-
ту щодо розвитку систем накопичення енер-
гії1, прийняття законів щодо стимулювання 
виробництва біометану2, сектор все ще пе-
ребуває у невизначеному стані.

В рамках програми МВФ Україна зобов’яза-
лася повністю погасити свій борг перед ви-
робниками  ВДЕ починаючи з 2022 року3. Та-
кож, у середині листопада НЕК «Укренерго» 
перерахувало ДП «Гарантований покупець» 
близько 19,5 млрд грн від випуску єврооблі-
гацій під державні гарантії для погашення 
боргів. Втім, не всі компанії4 отримали кош-
ти за єврооблігаціями «Укренерго», а рівень 
розрахунків за  «зеленим» тарифом все ще 
залишається низьким. Виділених коштів не 
вистачить, щоб покрити всі борги по гене-
рації ВДЕ за 2020-2021 роки5.

Ще однією проблемою, на яку звернули ува-
гу навіть іноземні стейкхолдери6, є запро-
понований тариф на передачу на 2022 рік, 

1 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=72789 
2 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/
webproc4_1?pf3511=71839 
3 https://ua.interfax.com.ua/news/economic/781840.html 
4 https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/780135.html 
5 https://en.interfax.com.ua/news/press-conference/779822.
html 
6 https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/782946.html 

який набагато нижчий для підтримки ПСО 
та розвитку відновлюваної енергетики. Так, 
НКРЕКП не врахувала у своєму рішення що-
до затвердження тарифу 20% прогнозної 
вартості «зеленої» електроенергії у 2022 ро-
ці, посилаючись на норму закону про вклю-
чення таких витрат до держбюджету. Втім, 
відповідних видатків у бюджеті на 2022 рік 
також не передбачено.

Таким чином, окрім наявності непогашених 
боргів за період 2020-2021 років, є ризик по-
дальшого накопичення невиплат виробни-
кам ВДЕ та втрати інвестиційної привабли-
вості сектору. Тривожним сигналом є також 
ініціювання з боку одного з іноземних ін-
весторів арбітражу проти України7, серед ос-
новних причин – погіршення з боку уряду 
умов для інвестицій у сектор ВДЕ.

Рекомендації

Уряду України (Міненерго): 
готувати довгострокові рішення 
з переходу на більш конкурентну 
та фінансово стабільну модель 
підтримки ВДЕ

• поступово впровадити систему «зелених» 
аукціонів та контрактів на різницю, що да-
ло б можливість зокрема наростити частку 
ВДЕ у енергобалансі країни (за досвідом 
Ірландії);

7 https://ua.interfax.com.ua/news/general/776871.html, https://
www.epravda.com.ua/news/2021/12/9/680525/

http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72789
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=72789
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71839
http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=71839
https://ua.interfax.com.ua/news/economic/781840.html
https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/780135.html
https://en.interfax.com.ua/news/press-conference/779822.html
https://en.interfax.com.ua/news/press-conference/779822.html
https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/782946.html
https://ua.interfax.com.ua/news/general/776871.html
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/9/680525/
https://www.epravda.com.ua/news/2021/12/9/680525/
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• зокрема, забезпечити внесення на роз-
гляд ВРУ та супровід законопроєкту щодо 
запровадження системи feed-in premium 
(контрактів на різницю) для установок 
ВДЕ, що набули право на підтримку за під-
сумками аукціонів.

Уряду України (Міненерго, Мінфін) 
або НКРЕКП: 

• забезпечити наявність механізмів для по-
криття всіх зобов`язань перед виробни-
ками ВДЕ – або шляхом перегляду видат-
ків Державного бюджету на 2022 рік або 
перегляду тарифу на передачу електрое-
нергії на 2022 рік.

Уряду України (Міненерго, 
Мінфін, Мінрегіон): розглянути 
можливість розвитку соціально 
відповідального ВДЕ-бізнесу: 

• передбачити створення фондів розвитку 
громад за рахунок доходів від ВДЕ-уста-
новок для підтримки місцевих ініціатив та 
стимулювання економічного розвитку у 
громадах (за досвідом Ірландії);

• створити реєстр локальних проєктів, які б 
були у відкритому доступі та потребували 
фінансування та підтримки таких фондів 
(за досвідом Ірландії);

• передбачити підтримку локальних демон-
страційних проєктів з переходу на 100% 
ВДЕ у невеликих, селах, містах та ОТГ (за 
досвідом Німеччини).

Уряду України (Міненерго, 
Міндовкілля, Міносвіти): 

• сприяти синергії між досягненням енер-
гетичних цілей та гендерною рівністю

• заохочувати та інтегрувати жінок в усі 
елементи енергетичного планування та 
формування політики на всіх рівнях, по-
чинаючи від великих міст та компаній, за-
кінчуючи селами, ОТГ та локальними іні-
ціативами (за досвідом Індії);

• підтримати розвиток спеціальних знань 
та управлінських навичок жінок, щоб 
створити умови для їх залучення до сфе-
ри енергетики;

• сприяти інтеграції гендерної рівності в 
питання «зеленого» переходу, зокрема 
шляхом інформування жінок про користь 
від проєктів, зосереджених на чистих тех-
нологіях та ВДЕ.

Світовий досвід

В останні роки світ стикнувся з кризою спри-
чиненою пандемією COVID-19. Втім, бага-
то країн світу вже довгий час потерпають 
від іншої кризи – кліматичної, яка є не менш 
важливою. Сукупні наслідки зміни клімату є 
масштабними, а їх об’єм залежатиме від дій 
(чи бездіяльності) країн протягом найближ-
чого десятиліття. Навіть за найоптимістич-
нішого сценарію, за яким людству вдасть-
ся утримати глобальне потепління на рівні 
1.5°С, економічні збитки лише від підняття 
рівня моря та затоплення прибережних те-
риторій складуть щонайменше 10 трильйо-
нів дол. США до кінця століття8. 

Втім, світова спільнота зробила ВДЕ «супер-
героєм», що може уповільнити процес змі-
ни клімату, зменшивши частку глобальних 
викидів СО2, які продукує енергетичний сек-
тор. Більше того, ОЕСР зазначає9, що клю-
чову роль у переході на «зелену» енергію 

8 https://ecoaction.org.ua/pandemia-chy-zmina-klimatu.html 
9 https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7cbe91b-en/index.
html?itemId=/content/component/c7cbe91b-en 

https://ecoaction.org.ua/pandemia-chy-zmina-klimatu.html
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7cbe91b-en/index.html?itemId=/content/component/c7cbe91b-en
https://www.oecd-ilibrary.org/sites/c7cbe91b-en/index.html?itemId=/content/component/c7cbe91b-en
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відіграють саме жінки, не лише як відпові-
дальні споживачі у домогосподарствах, а й 
як дисципліновані управлінці у бізнесі та по-
літиці. Саме тому, розширення прав і мож-
ливостей жінок і лідерство в енергетичному 
секторі могли б допомогти прискорити пе-
рехід до низьковуглецевої економіки, заохо-
чуючи використання чистої енергії. 

Ірландія. Як невелика острівна держа-
ва, розташована в західній частині Європи 
та з виходом до Атлантичного океану, Ірлан-
дія має величезний потенціал розвитку ВДЕ, 
а саме вітрової енергетики.

У листопаді 2021 року уряд Ірландії опубліку-
вав План дій щодо клімату10 в якому передба-
чив амбітні цілі – задовольнити до 80% по-
питу на електроенергію за рахунок ВДЕ до 
2030 року. Планом передбачено створити 
15 ГВт нових потужностей (що складається 
з приблизно 5 ГВт офшорних ВЕС, 8 ГВт на-
земних ВЕС та 1,5-2,5 ГВт СЕС). Щоб досягти 
цих цілей, Ірландії потрібно буде майже вдві-
чі збільшити виробництво вітрової енергії 
на суші (з 4,3 ГВт11 зараз до приблизно 8 ГВт) 
і значно збільшити офшорні ВЕС (з лише 25 
МВт сьогодні до 5 ГВт до 2030 року)12. 

Цих цілей в Ірландії планують досягти зо-
крема через запуск аукціонів (Renewable 
Electricity Support Scheme - RESS). RESS – це 
схема підтримки, яка базується на структурі 
контракту на різницю і діє через конкурент-
ні аукціони, що спрямовані на стимулюван-
ня та збільшення постачання електроенер-
гії з ВДЕ до електромереж Ірландії.

За інформацією уряду, RESS стабілізує фінансо-
вий потік для ВДЕ-постачальників, стимулює 

10 https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-
plan-2021/ 
11 https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/
EirGrid/208281-All-Island-Generation-Capacity-Statement-
LR13A.pdf 
12 https://www.thejournal.ie/ireland-80-renewable-electricity-
wind-energy-5581553-Oct2021/ 

їх розвивати свої проєкти та зменшує ризик 
надлишкових доходів13.

Перший аукціон був схвалений в розпал 
пандемії COVID-19 у вересні і закінчився у 
липні 2020 року. Під час цього аукціону було 
схвалено 82 проєкти з ВДЕ (63 СЕС та 19 на-
земних ВЕС)14, що забезпечать 1,4 млрд євро 
інвестицій та 1 тис. робочих місць.

А вже у кінці жовтня 2021 року уряд Ірлан-
дії оголосив про запуск другого етапу RESS15. 
Очікується, що він забезпечить збільшення 
виробництва електроенергії з ВДЕ до кінця 
2024 року до 3,5 тис. ГВт-год. 

Додатково, у лютому 2021 року уряд країни 
оголосив, що всі проєкти, які мають відно-
шення до громад на майбутніх аукціонах, по-
винні приностит користь громаді. Це робить-
ся для того, щоб громади могли зберегти всі 

13 https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-
community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-
and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-
auction-results/ 
14 https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-
community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-
and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-
auction-results/
15 https://www.gov.ie/en/press-release/724d5-minister-ryan-
announces-launch-of-second-renewable-electricity-support-
scheme-ress-2/

https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
https://www.gov.ie/en/publication/6223e-climate-action-plan-2021/
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/208281-All-Island-Generation-Capacity-Statement-LR13A.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/208281-All-Island-Generation-Capacity-Statement-LR13A.pdf
https://www.eirgridgroup.com/site-files/library/EirGrid/208281-All-Island-Generation-Capacity-Statement-LR13A.pdf
https://www.thejournal.ie/ireland-80-renewable-electricity-wind-energy-5581553-Oct2021/
https://www.thejournal.ie/ireland-80-renewable-electricity-wind-energy-5581553-Oct2021/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/08388-solar-wind-and-community-energy-projects-set-to-deliver-14bn-in-investment-and-1000-jobs-after-government-approves-renewable-energy-auction-results/
https://www.gov.ie/en/press-release/724d5-minister-ryan-announces-launch-of-second-renewable-electricity-support-scheme-ress-2/
https://www.gov.ie/en/press-release/724d5-minister-ryan-announces-launch-of-second-renewable-electricity-support-scheme-ress-2/
https://www.gov.ie/en/press-release/724d5-minister-ryan-announces-launch-of-second-renewable-electricity-support-scheme-ress-2/
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переваги, пов’язані з виробництвом власної 
електроенергії.

Більше того, передбачається обов’язкове 
функціонування фондів допомоги громаді 
(Community Benefit Fund - CBF), що було за-
початковано ще на першому етапі RESS16. 
Передбачається, що CBF щороку створюва-
тиме значний обсяг капіталу для громад, які 
живуть у безпосередній близькості від про-
єктів ВДЕ, що підтримуватиме ініціативи міс-
цевих громад та цілі сталого розвитку.

Як це працює? Будь-який проєкт, що фінансу-
ється в рамках RESS, повинен створити фонд 
допомоги громаді. Фондом має управляти де-
велопер проєкту для забезпечення економіч-
ного, екологічного, соціального та культур-
ного благополуччя місцевої громади17.

Внесок до фонду, який буде зроблено про-
єктом, що відповідає вимогам, встановлю-
ється у розмірі 2 євро за кожен МВт-год ви-
робленої енергії. Внески до фонду почина-
ють надходити з моменту старту комерцій-
ної експлуатації проєкту. 

Положення щодо умов обох етапів RESS  
визначають базу, на основі якої і кому має 
розподілятися фонд.  Сюди входить вимо-
га, що наземні вітрові електростанції повин-
ні здійснювати платежі «близькому сусіду» у 
розмірі 1000 євро будь-якому будинку в ме-
жах 1 км від ВЕС. Крім цього, щонайменше 
40% фонду має бути використано на неко-
мерційні громадські підприємства/устано-
ви. Максимум 10% фонду можна використа-
ти на покриття будь-яких адміністративних 
витрат, пов’язаних із роботою фонду. Якщо 
після цих платежів залишаються кошти, за-
будовники також повинні здійснювати пла-
тежі мешканцям будинків, розташованих в 
межах одного та двох кілометрів від їхньої 

16 Там само
17 https://www.gov.ie/en/publication/5f12f-community-projects-
and-benefit-funds-ress/ 

ділянки18.

Особливу увагу фонди зосереджують на під-
тримці місцевих ініціатив, які відповідають 
Цілям сталого розвитку ООН. Прикладами 
проєктів, які, як очікується, будуть підтрима-
ні, коли ці кошти почнуть надходити – рекон-
струкція громадських будівель, ферми-запи-
лювачі, велосипедні доріжки, навчальні ма-
теріали, стипендії та діяльність спортивних 
клубів19. 

Більше того, Управління сталої енергетики 
Ірландії (SEAI) запустило реєстр національ-
них фондів допомоги громаді20, що є гаран-
том високих управлінських стандартів з ме-
тою розвитку сектору ВДЕ загалом та під-
тримки ініціатив у окремих громадах. 

Німеччина. У той час як Німеччина 
на глобальному рівні обдумує кращі рішен-
ня для кліматичного майбутнього, один ні-
мецький муніципалітет вже здійснив енерге-
тичний перехід.

Шпракебюль – невелике село в окрузі Пів-
нічної Фрісландії, розташований у феде-
ральній землі Шлезвіг-Гольштайн налічує 
лише до 300 мешканців, втім завдяки їхній 
ініціативі громада є прикладом локального 
переходу на «зелену» енергію. 

Почалося все ще у 1998 році21, коли мешкан-
ці села вирішили створити перший вітропарк 
(5 вітроустановок по 1,65 МВт), які належали 
місцевим жителям. Пізніше було створено 
другий і третій вітропарки, а в 2014 році було 
проведено перший проєкт їх модернізації. 5 
вітряків, кожен потужністю 1,65 МВт, були за-
мінені на потужніші – по 3,6 МВт кожен. 

18 https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/ress-
community-benefit 
19 https://assets.gov.ie/140382/b5198da9-c6c7-4af2-bbb5-
2b8e3c0d2468.pdf 
20 https://www.seai.ie/community-energy/ress/ 
21 http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/02/
Factsheet-Sprakeb%C3%BCll.pdf 

https://www.gov.ie/en/publication/5f12f-community-projects-and-benefit-funds-ress/
https://www.gov.ie/en/publication/5f12f-community-projects-and-benefit-funds-ress/
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/ress-community-benefit
https://www.pinsentmasons.com/out-law/guides/ress-community-benefit
https://assets.gov.ie/140382/b5198da9-c6c7-4af2-bbb5-2b8e3c0d2468.pdf
https://assets.gov.ie/140382/b5198da9-c6c7-4af2-bbb5-2b8e3c0d2468.pdf
https://www.seai.ie/community-energy/ress/
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/02/Factsheet-Sprakeb%C3%BCll.pdf
http://co2mmunity.eu/wp-content/uploads/2019/02/Factsheet-Sprakeb%C3%BCll.pdf
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Після початкових інвестицій у вітрові турбі-
ни одна місцева родина особливо зацікавила-
ся сонячною енергією і в 2009 році побудува-
ла СЕС потужністю 100 МВт на 7 гектарах зем-
лі. Оскільки вони не змогли отримати дозвіл на 
створення установки комерційного розміру, 
вони почали продавати сонячні панелі місце-
вим інвесторам, об’єднуючи всіх у кооператив. 

Окрім виробництва вітрової та сонячної 
електроенергії, жителі села використовува-
ли приватну біогазову установку. Вони ство-
рили кооператив централізованого тепло-
постачання та за допомогою місцевого са-
моврядування отримали попереднє фінан-
сування на ТЕЦ, котельні та тепломережі. 
Потім рада громади здала об’єкти в орен-
ду кооперативу, щоб виробляти як тепло, 
так і електроенергію. Так з’явилася біогазо-
ва установка потужністю 1,7 МВт із 3 тепло-
мережами. Варто відмітити, що у селі висо-
ка щільність підключення до централізовної 
системи (понад 90% всіх домогосподарств). 

Ці три форми виробництва електроенергії з 
ВДЕ доповнюють одна одну і забезпечують 
безперебійність постачання «зеленої» елек-
троенергії до домогосподарств. Таким чи-
ном, зараз Шпракебюль виробляє майже в 
50 разів більше електроенергії, ніж спожи-
ває22. А для опалення домівок мешканці ви-
користовують біогаз, що стало великим кро-
ком на шляху до декарбонізації. Більше то-
го, Шпракебюль став прикладом не лише 
вдалого енергетичного переходу на локаль-
ному рівні. Громаді вдалося стримати відтік 
працездатного населення в міста, залучити 
інвестиції та стати місцем для розвитку інно-
ваційних можливостей. 

Індія. Будучи третьою за величиною 
країною-вуглецевим забруднювачем у сві-
ті після Китаю та США, Індія відіграє значну 

22 https://www.dw.com/en/sprakeb%C3%BCll-a-german-village-
embraces-a-solar-future/a-58284115 

роль у подоланні кліматичної кризи.  Кра-
їна вже переживає руйнівні наслідки зміни 
клімату, а екстремальні погодні явища, та-
кі як посухи та урагани, стають все більш 
частими та серйозними.  Під час пандемії 
COVID-19, країна стикнулася не лише з її на-
слідками, а й зі стихійними лихами, спричи-
неними кліматичними змінами, що коштува-
ло країні десятки людських життів та мільяр-
ди доларів2324.

На саміті COP-26 у Глазго прем`єр-міністр Ін-
дії Нарендра Моді пообіцяв, що країна ста-
не кліматично нейтральною до 2070 року25. 
І хоч це на 20 років пізніше за США і на 10 
років пізніше Китаю, це великий крок для 
Індії. До 2030 року країна планує збільшити 
свої потужності з ВДЕ зі 134 ГВт сьогодні до 
500 ГВт, забезпечуючи половину своїх про-
гнозованих енергетичних потреб.

Індія, маючи глобальні цілі, також йде шля-
хом локальних проєктів у сільській місце-
вості. І варто зазначити, що велику участь у 
розвитку сектору ВДЕ країни відіграють са-
ме жінки.

23 https://www.radiosvoboda.org/a/news-india-storm/30625270.
html 
24  https://www.ukrinform.ua/rubric-world/3253338-indiu-nakriv-
ise-odin-smertonosnij-ciklon-hvili-zavbilski-z-avtobus.html 
25  https://24.kg/biznes_info/212522_narendra_modi_obyyavil_
oplanah_podostijeniyu_nulevogo_urovnya_vyibrosov_k2070-
mu_/ 
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Місцева компанія Durga Energy26, яка виро-
бляє сонячні батареї, залучила до своєї ді-
яльності понад 40 жінок, і генеральною ди-
ректоркою також є жінка. Запущена за допо-
могою Індійського технологічного інституту 
в Бомбеї та уряду штату Раджастан, компанія 
продала понад 300 тис. сонячних панелей з 
2017 року27.

І хоча, сонячні панелі, продані Durga Energy, 
покривають лише незначну частину енерге-
тичних потреб регіону, цей проєкт є прикла-
дом для наслідування. Більше того, заохочу-
ючи до зайнятості в енергосекторі жінок із 
сіл, які не мають технічної освіти, компанія 
також хоче продемонструвати, що подолан-
ня кризи зміни клімату також може досягти 
інших важливих цілей, таких як розширення 
прав і можливостей жінок та стимулювання 
сільської економіки28.

Побудова сталої місцевої економіки стала 
життєво важливою для відновлення Індії піс-
ля пандемії. Зокрема, у 2020 році була запу-
щена ініціатива Hariyali Green Villages29, яка 

26  https://durgaenergy.com/ 
27 https://www.nationalgeographic.com/environment/article/
india-bets-its-energy-future-on-solarin-small-ways-and-big- 
28 Там само
29 https://www.nrdc.org/experts/sameer-kwatra/plans-
expanding-clean-energy-indias-villages 

передбачає розвиток екосистеми для чи-
стих та ефективних рішень, забезпечення 
доступу до державної політики та доступ-
ного фінансування, поширення обізнаності 
про технології та політику, а також інвесту-
вання в розширення навичок та створення 
робочих місць, щоб забезпечити тривалий 
перехід до чистої енергії.

Співпрацюючи з самозайнятою асоціацією 
жінок (SEWA), Рада оборони природних ре-
сурсів (Natural Resources Defense Council – 
NRDC) розробила на основі аналізу та обго-
ворень відповідні заходи та почала впро-
ваджувати енергетичні плани Green Village 
у двох селах. Заходи включають рішення, 
спрямовані на підвищення ефективності та 
зниження витрат за допомогою сонячних 
водяних насосів для сільського господар-
ства, ефективного місцевого освітлення. Це 
дало змогу розширити доступ сільських ра-
йонів до державних послуг і програм, вклю-
чаючи програми чистої енергетики30. 

30 https://www.nrdc.org/experts/anjali-jaiswal/clean-energy-
path-economic-recovery-rural-india 
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Ситуація в Україні

ЄС визначив Україну пріоритетним партне-
ром у реалізації Європейської водневої стра-
тегії та постачанні «зеленого» водню на єв-
ропейський ринок31. Представники уряду 
України погоджуються32, що Воднева стра-
тегія України може стати основою для між-
народної співпраці у водневій енергетиці. 
Тому у 2021 році увага спрямовувалася і на 
потенційне залучення України до водневих 
проєктів не лише представників уряду, а й 
бізнесу та громадянського суспільства.

Так, 22 грудня 2021 року Енергетичною асо-
ціацією “Українська воднева рада” спільно з 
Інститутом відновлюваної енергетики НАН 
України було презентовано проєкт Водне-
вої стратегії України33. У проєкті стратегії на-
ведено три етапи розвитку водневої енерге-
тики в Україні з 2022 року по 2050 рік. Доку-
мент відзначає, що потенціал виробництва 
«зеленого» водню в Україні за допомогою 
СЕС і ВЕС становить близько 500 млрд куб. 
м на рік.

Урядова версія Водневої стратегії України, 
яка розробляється під егідою Міненерго, 
має бути представлена навесні 2022 року.

Стосовно проєктів, водневий потенціал 
України стимулює інтерес європейських 

31 https://www.nas.gov.ua/UA/Messages/Pages/View.
aspx?MessageID=6708 
32 https://www.kmu.gov.ua/news/vodneva-strategiya-ukrayini-
mozhe-stati-osnovoyu-dlya-mizhnarodnoyi-spivpraci-u-vodnevij-
energetici-german-galushchenko 
33 https://greendeal.org.ua/ukrayinska-vodneva-rada-ta-ive-
nanu-predstavyly-proekt-vodnevoyi-strategiyi-ukrayiny/ 

партнерів, зокрема Німеччини34 (у т.ч. Бава-
рії35). Більше того, як повідомив прем`єр-мі-
ністр Денис Шмигаль, в Україні вже є пер-
ший контракт на виробництво водню і від-
повідний проєкт будується36. Додатково, про 
можливість участі в водневих проєктах та-
кож повідомила ДТЕК37.

Рекомендації

Уряду України (Міненерго): 

• завершити розробку Водневої стратегії 
України, в якій

ݹ  врахувати рекомендації надані між-
народними організаціями (ЄЕК ООН)38 та 
проєктами міжнародної технічної допо-
моги39, а також досвід іноземних країн;

ݹ  передбачити підтримку створення 
локальних водневих проєктів у невели-
ких містах та селах (за досвідом Великої 
Британії, Німеччини).

34 https://river-wind.com/presentation.pdf 
35 http://mpe.kmu.gov.ua/minugol/control/uk/publish/
article?art_id=245586575&cat_id=35109 
36 https://ua-energy.org/uk/posts/v-ukraini-buduietsia-proekt-z-
vyrobnytstva-vodniu-shmyhal 
37 https://ua.interfax.com.ua/news/greendeal/772305.html 
38 https://unece.org/sustainable-energy/regional-advisory-
services/improving-capacity-government-ukraine-develop 
39 https://ua-energy.org/uk/posts/usaid-ta-minenerho-rozrobyly-
rekomendatsii-shchodo-vodnevoi-stratehii-ukrainy 

2. Воднева енергетикa
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Уряду України: 

• розглянути можливість підтримки про-
мислових водневих центрів, що полег-
шить залучення інвестицій та впрова-
дження пілотних проєктів (за досвідом Ав-
стралії).

Уряду України (Мінінфраструктури, 
Міненерго): 

• передбачити заходи зі створення відпо-
відної інфраструктури для транспорту на 
водневих паливних елементах, зокрема 
заправних станцій (за досвідом ЄС).

Світовий досвід

Водень став пріоритетом для багатьох країн 
світу, адже очікується, що саме він зможе за-
безпечити кліматично нейтральну економі-
ку, зведе до нуля викиди в атмосферу від ок-
ремих галузей та повністю змінить відповід-
ні промислові процеси. Зараз у всьому сві-
ті діють понад 228 водневих проєктів, при-
чому 85% глобальних проєктів припадає на 
країни Європи, Азії та Австралію40. За кількі-
стю анонсованих водневих проєктів світо-
вим лідером є Європа (55%), наступними ха-
бами йдуть Австралія, Японія, Республіка Ко-
рея, Китай та США41.

Як показує практика розвинених країн, ефек-
тивним шляхом є реалізація проєктів не ли-
ше на національному рівні, а й на локально-
му, рівні невеликих міст та сіл.

ЄС. Метою водневої стратегії ЄС, при-
йнятої в липні 2020 року, є прискорення 
розвитку «зеленого» водню42. ЄЗК також ви-
значено водень і мобільність без викидів 

40 https://hydrogencouncil.com/wp-content/uploads/2021/02/
Hydrogen-Insights-2021.pdf 
41 Там само
42 https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document/
EPRS_BRI(2021)689332 

як пріоритетні цілі43. Грудневий пакет про-
позицій з розвитку водню і декарбонізова-
них газів Європейської Комісії має забезпе-
чити розвиток сталої водневої галузі в зусил-
лях ЄС з декарбонізації та свідчить про те, 
що ринок сектору в Європі буде розвивати-
ся стрімкими темпами до 2030 року і надалі44.
Компанія Pillsbury Law опублікувала «Водне-
ву мапу», завдяки якій можна простежити но-
ві проєкти «зеленого» водню у різних краї-
нах, яких наразі налічується більш як 20045. 
Помітним є те, що велика кількість таких іні-
ціатив сконцентрована саме в Німеччині та 
Нідерландах. Також понад десять проєктів 
потенційно можуть функціонувати на тери-
торії Великої Британії.

Багато уваги серед планів розвитку водне-
вої енергетики приділяється саме локаль-
ним ініціативам зі стимулюванню розвит-
ку «зеленого» транспорту. Серед  важли-
вих транспортних проєктів, які діють в Євро-
пі – H2Accelerate  для активації ринку вантаж-
них перевезень на великі відстані з нульови-
ми викидами46. Партнерство об’єднує 7 учас-
ників – виробників вантажівок і постачаль-
ників водневої інфраструктури, які дозволять 
створити сектор мобільності на водневих 
двигунах.

Hydrogen Mobility Europe 2 - ще один проєкт 
у рамках дослідницької програми Horizon 
2020, який об’єднує вісім європейських кра-
їн для пошуку інноваційних рішень, необ-
хідних для підготовки сектору водневої мо-
більності до виходу на ринок. Проєктом пе-
редбачено проведення широкомасштаб-
ного ринкового випробування інфраструк-
тури заправних станцій, пасажирських та 
комерційних електромобілів на водневих 

43 https://www.theengineer.co.uk/global-hydrogen-projects-
hydrogen-projects-haskel-hydrogen-systems-group/ 
44 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
qanda_21_6685  
45 https://energydigital.com/oil-and-gas/hydrogen-map-shows-
57-projects-are-operational-globally 
46  https://h2accelerate.eu/ 
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паливних елементах та демонстрацію пере-
ваг використання водневих рішень у робо-
ті мережі.

Велика Британія. Наприкінці 2020 
року прем’єр-міністр Великої Британії Бо-
ріс Джонсон оприлюднив деякі з найамбіт-
ніших пропозицій щодо розвитку водневої 
економіки країни, зокрема зобов’язання уря-
ду створити «водневе село» до 2025 року47.
Так, вже у липні 2021 року Департамент 
бізнесу, енергетики та промислової стра-
тегії (Department for Business, Energy and 
Industrial Strategy) і незалежний енергоре-
гулятор Ofgem розпочали процес реалізації 
першого у країні «водневого села», опубліку-
вавши відкритий лист-звернення48 до керів-
ників чотирьох британських газорозподіль-
них мереж із закликом підготувати пропози-
ції дизайну такої локальної мережі.

Очікується, що до 2 тис. будинків та інших 
будівель будуть отримувати водень для при-
готування їжі, підігріву води та опалення. Іс-
нуючу інфраструктуру газових мереж у пев-
ній місцевості необхідно буде переобладна-
ти та перепрофілювати на 100% водню49. 

Випробування буде ґрунтуватися безпосе-
редньо на досвіді інших флагманських ін-
новаційних проєктів у газових мережах, як-
от проєкт на східному узбережжі Шотландії 
H10050, що розробляє першу в світі водневу 
мережу, яка забезпечить постачання «зеле-
ного» водню у будинки до 2023 року.

Хоча це випробування зосереджено на 100% 
водню, воно буде реалізовуватись разом з 

47 https://www.gov.uk/government/publications/the-ten-point-
plan-for-a-green-industrial-revolution 
48 https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2021-07/
Hydrogen%20Consumer%20Trial%20-%20Open%20Letter%20
to%20GDNs%20%28004%29.pdf 
49 https://www.smart-energy.com/renewable-energy/building-
britains-first-hydrogen-village/ 
50 https://www.sgn.co.uk/H100Fife 

галузевим проєктом HyDeploy51, який, в свою 
чергу, із серпня 2021 року вже реалізує про-
єкт в селі на північному сході Англії. Він пе-
редбачає, що суміш з 20% водню і 80% при-
родного газу буде подаватися через мере-
жу, що забезпечує опаленням 668 будинків, 
школу та деякі невеликі підприємства у Ві-
нлатоні, селі приблизно в 7 милях (11 км) на 
схід від Ньюкасла52. 

Таким чином, Велика Британія вже має дос-
від випробування газо-водневих сумішей як 
перший крок до декарбонізації сектору опа-
лення. 

Австралія. Австралія опублікува-
ла свою Національну водневу стратегію у 
2019 році й визначила водень як пріори-
тетну технологію з низьким рівнем вики-
дів53. Наявність в Австралії потужної вітро-
вої та сонячної енергетики означає, що 

51 https://hydeploy.co.uk/winlaton/ 
52 https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-08/this-
village-in-england-is-already-using-hydrogen-to-heat-homes 
53 https://www.theengineer.co.uk/global-hydrogen-projects-
hydrogen-projects-haskel-hydrogen-systems-group/ 
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https://www.ofgem.gov.uk/sites/default/files/2021-07/Hydrogen%20Consumer%20Trial%20-%20Open%20Letter%20to%20GDNs%20%28004%29.pdf
https://www.smart-energy.com/renewable-energy/building-britains-first-hydrogen-village/
https://www.smart-energy.com/renewable-energy/building-britains-first-hydrogen-village/
https://www.sgn.co.uk/H100Fife
https://hydeploy.co.uk/winlaton/
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-08/this-village-in-england-is-already-using-hydrogen-to-heat-homes
https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-09-08/this-village-in-england-is-already-using-hydrogen-to-heat-homes
https://www.theengineer.co.uk/global-hydrogen-projects-hydrogen-projects-haskel-hydrogen-systems-group/
https://www.theengineer.co.uk/global-hydrogen-projects-hydrogen-projects-haskel-hydrogen-systems-group/


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

Eлектростанція 
та система накопичення

Електроенергія 
з дизель-генератора та ВДЕ

100% ВДЕ 
для 100 споживачів

ВЕС

Електролізер Зберігання 
водню

Паливний елемент

CЕС

Електроенергія 
з водню

Електроенергія з ВДЕ

Кисень

Вода

ВодаВодень

Кисень (повітря)

Джерело: Horizon Power54

країна має потенціал для виробництва «зе-
леного» водню55. Звіт CSIRO HyResource від 
травня 2021 року показує понад 60 пілотних 
водневих проєктів на різних етапах розроб-
ки по всій Австралії56. 

Так, з метою просування реалізації водневих 
проєктів, ще наприкінці 2019 року на базі 
компанії-оператора мереж і газопостачаль-
ника Australian Gas Networks було створено 
Австралійський водневий центр57 в який бу-
ло проінвестовано 4,15 млн австралійських 
дол. (AUD). Робота центру частково підтри-
мується грантом Австралійського агентства 
з відновлюваної енергії (ARENA) у розмірі 
1,28 млн AUD на дворічну програму, що має 
на меті прискорити розвиток галузі віднов-
люваних газів шляхом: 

54 https://research.csiro.au/hyresource/denham-hydrogen-
demonstration-plant/ 
55 https://ecolog-ua.com/news/v-avstraliyi-zamyslylysya-pro-
zapusk-vyrobnyctva-zelenoyi-stali 
56 https://www.energymagazine.com.au/australias-first-green-
hydrogen-plant-in-a-remote-power-system/ 
57 https://www.australiangasnetworks.com.au/australian-
hydrogen-centre 

• завершення комплексних досліджень що-
до декарбонізації споживання газу у шта-
тах Вікторія та Південна Австралія (з ак-
центом на випробуванні сумішей із 10% 
відновлюваного газу та трансформацію 
газових мереж на транспортування 100% 
відновлюваних газів);

• розробки проєктних планів щодо закачу-
вання 10% відновлюваного водню мере-
жі певних міст;

• створення платформи для інших штатів 
для декарбонізації, використовуючи тех-
ніко-економічні обґрунтування Вікторії та 
Південної Австралії.

Також варто відмітити, що у вересні 2021 ро-
ку було оголошено про будівництво першої 
в Австралії демонстраційної установки з ви-
робництва «зеленого» водню в західноав-
стралійському містечку Денхем58. 

Очікується, що установка вироблятиме до 

58 https://www.energymagazine.com.au/australias-first-green-
hydrogen-plant-in-a-remote-power-system/ 

Схема демонстраційного проєкту Horizon Power у Денхемі

https://research.csiro.au/hyresource/denham-hydrogen-demonstration-plant/
https://research.csiro.au/hyresource/denham-hydrogen-demonstration-plant/
https://ecolog-ua.com/news/v-avstraliyi-zamyslylysya-pro-zapusk-vyrobnyctva-zelenoyi-stali
https://ecolog-ua.com/news/v-avstraliyi-zamyslylysya-pro-zapusk-vyrobnyctva-zelenoyi-stali
https://www.energymagazine.com.au/australias-first-green-hydrogen-plant-in-a-remote-power-system/
https://www.energymagazine.com.au/australias-first-green-hydrogen-plant-in-a-remote-power-system/
https://www.australiangasnetworks.com.au/australian-hydrogen-centre
https://www.australiangasnetworks.com.au/australian-hydrogen-centre
https://www.energymagazine.com.au/australias-first-green-hydrogen-plant-in-a-remote-power-system/
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526 МВт-год електроенергії з ВДЕ на рік, що 
еквіваленто енергії, яка використовується 
для живлення близько 100 будинків. Проєкт 
задіє СЕС потужністю 704 кВт, електролізер 
на 348 кВт, систему стиснення та зберіган-
ня водню, а також паливний елемент на 100 
кВт. Енергія від сонячної установки буде ви-
користовуватися для живлення електролізе-
ра для виробництва водню, який буде збері-
гатися на місці для подальшого використан-
ня в паливних елементах для передачі елек-
троенергії59.

На думку представників автралійського уря-
ду60, установка покликана продемонструва-
ти, як водень може надійно виробляти енер-
гію для міст, які зараз залежні від дизельного 
палива. Це дозволить досягти мети – відмо-
витися від нових систем виробництва на ос-
нові нафтопродуктів з 2025 року.

Німеччина. Країна також є прикладом 
імплементації водневих проєктів на локаль-
ному рівні. На півночі Німеччини одне з сіл 
демонструє, як водень може використову-
ватися для функціонування транспортного 
сектору, забезпечуючи безвуглецевий рух 
автобусів, автомобілів та безперебійне пе-
ресування мешканців, а також опалення їх 
будинків. Місцеві мешканці зазначають, що 
використання водню – рішення не з деше-

59 Там само
60 https://www.powerengineeringint.com/world-regions/
australasia/horizon-power-to-build-australias-first-green-
hydrogen-microgrid/ 

вих, втім воно себе виправдовує своєю еко-
логічністю та стимулювання переходу на 
«зелену» енергію61. 

Ще одне водневий кластер HYPOS розташо-
ваний у центральній Німеччині. Другий за 
довжиною водневопровід у Німеччині про-
ходить через федеральну землю Саксоні-
ю-Ангальт і гарантує ефективне транспор-
тування «зеленого» водню62. Інші особли-
вості його розташування включають наяв-
ність кількох хімічних і паливних компаній 
та підземні соляні каверни, які можуть збері-
гати велику кількість водню63. Відновлювані 
джерела енергії становлять 60% споживан-
ня електроенергії в Саксонії-Ангальт64, тому 
розташувати водневе село там було доціль-
ним рішенням.

Німеччина дійсно має намір стати провід-
ним постачальником водневих технологій 
та належати до водневої економіки і як ви-
робник, і як споживач. Мета – до 2030 року 
встановити електролізери потужністю 5 ГВт 
для виробництва 14 ТВт-год «зеленого» вод-
ню, який буде забезпечувати 15% попиту Ні-
меччини65.

61 https://www.dw.com/en/hydrogen-power-a-german-village-
goes-it-alone/av-59697969 
62 https://www.invest-in-saxony-anhalt.com/report-invest/a-
hydrogen-village-in-trial-operation 
63 Там само
64 Там само
65 https://enefcities.org.ua/novyny/nimechchyna-planuye-
buty-liderom-u-vodneviy-galuzi-vyrobnykom-spojyvachem-i-
postachalnykom-vyrishen-/ 
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Ситуація в Україні

У листопаді 2021 року НБУ представив По-
літику щодо розвитку сталого фінансування 
на період до 2025 року66. Вона окреслює за-
дачі та новий інструментарій для наближен-
ня діяльності українських фінансових уста-
нов до кращих світових стандартів інтегра-
ції екологічних, соціальних та управлінських 
критеріїв (ESG).

Дорожня карта реалізації Політики 
передбачає:
1) імплементацію ESG факторів в систему 

корпоративного управління банків – з 
початку 2022 року; небанківських фіну-
станов – з кінця 2024 року;

2) управління екологічними та соціальни-
ми ризиками (environmental and social 
risk management, ESRM);

3) оцінювання та відбір проєктів для фі-
нансування з урахуванням їх внеску для 
сталого розвитку;

4) обов’язковість розкриття фінансовими 
установами інформації про сталий ха-
рактер їх діяльності.

Рекомендації:

Уряду України, НБУ, НКЦПФР:

• Проаналізувати практику застосуван-
ня ESG-факторів при наданні фінансо-
вих послуг в Україні, щоб виявити випад-
ки «грінвошингу», або адаптувати законо-

66 https://bank.gov.ua/ua/news/all/politika-natsionalnogo-banku-
ukrayini-schodo-rozvitku-stalogo-finansuvannya-na-period-do-
2025-roku

давство України для недопущення їх ак-
тивного поширення ( на прикладах Фран-
ції, Швейцарії).

Світовий досвід 

Європейські фінансові регулятори ствер-
джують про викриття усе більшої кілько-
сті випадків «грінвошингу» через швид-
ке зростання попиту на стале фінансуван-
ня. Деякі регулятори висувають вимоги до 
управляючих активами надавати підтвер-
дження реального впровадження ESG-фак-
торів проєктами, які отримують «зелене» фі-
нансування, або припинити їх позиціонува-
ти як сталих. Інтерес КУА до коректного ви-
користання позначки «ESG» значно зріс піс-
ля публічних заяв про розслідування у США 
заяв колишнього керівника відділу сталого 
розвитку DWS (компанії з управління актива-
ми Deutsche Bank), про те, що компанія вве-
ла в оману інвесторів щодо своєї стратегії з 
ESG-інвестування та своїх зусиль в сталому 
інвестуванні67.

У листопаді 2021 року Міжнародна органі-
зація комісій з цінних паперів (IOSCO), яка 
об’єднує регуляторів з Америки, Європи та 
Азії, опублікувала рекомендації щодо сталих 
практик, політик, процедур та звітності у ме-
неджменті активів68. Документ містить п’ять 
основних рекомендацій:

67 https://www.wsj.com/articles/u-s-authorities-probing-
deutsche-banks-dws-over-sustainability-claims-11629923018 
68 https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD688.pdf 

3. Фінансування «зеленого»  
відновлення
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Рекомендація 1: Практика, політика, про-
цедури управління активами та розкрит-
тя інформації. Регулятори фондових ринків 
та/або законотворці, залежно від обставин, 
мають розглянути можливість встановлення 
регуляторних та контрольних очікувань для 
управляючих активами щодо: (a) розробки 
та впровадження практик, політик та проце-
дур, що стосуються суттєвих ризиків та мож-
ливостей, пов’язаних із сталістю; та (b) роз-
криття інформації.

Рекомендація 2: Розкриття інформації про 
продукт. Регулятори фондових ринків та/
або законотворці, залежно від обставин, ма-
ють розглянути питання про уточнення та/
або розширення чинних нормативних ви-
мог чи вказівок або, якщо необхідно, ство-
рення нових нормативних вимог чи вказі-
вок для покращення розкриття інформації 
на рівні продукту, щоб допомогти інвесто-
рам краще зрозуміти: (а) продукти, пов`яза-
ні зі сталим розвитком; і (b) суттєві ризики, 
пов’язані зі сталістю для всіх продуктів.

Рекомендація 3: Нагляд та виконання. Регу-
лятори фондових ринків та/або законотвор-
ці, залежно від обставин, повинні мати ме-
ханізми контролю для моніторингу та оцінки 
відповідності нормативним вимогам управ-
ляючих активами та продуктів, пов’язаних зі 
сталим розвитком. Також регулятори та/або 
законотворці мають створити інструменти 
забезпечення виконання таких вимог.

Рекомендація 4: Термінологія. Регулято-
ри фондових ринків та/або законотворці, 
залежно від обставин, повинні розгляну-
ти можливість заохочувати учасників галу-
зі до розробки спільних термінів та визна-
чень, пов’язаних із сталим фінансуванням, у 
тому числі щоб забезпечити термінологічну 
узгодженість у всій глобальній галузі управ-
ління активами.

Рекомендація 5: Фінансова та Інвестиційна 
освіта. Регулятори фондових ринків та/або 
законотворці, залежно від обставин, повин-
ні розглянути можливість просування фінан-
сових та інвестиційних освітніх ініціатив, що 
стосуються сталого розвитку, або покращи-
ти наявні ініціативи, пов’язані зі сталим роз-
витком.

ЄС. У березні 2021 року набрав чинно-
сті Регламент про розкриття інформації про 
сталість у фінансових послугах (SFDR), при-
йнятий навесні 2019 року69. Регламент вста-
новлює обов’язкову ESG-звітність для управ-
ляючих активами та інших учасників фінан-
сових ринків. Документ був прийнятий в 
рамках законодавчого врегулювання пи-
тань, пов’язаних з Планом дій Європейської 
Комісії щодо сталого фінансування разом із 
«зеленою» таксономією ЄС. SFDR має на ме-
ті створити рівні умови для учасників ринку 
фінансових послуг та фінансових консуль-
тантів в контексті прозорості щодо ризиків, 
пов’язаних зі сталим розвитком, врахування 
негативного впливу на сталість в інвести-
ційних процесах та надання інформації що-
до фінансових продуктів, пов’язаної зі сталі-
стю. Таким чином, компанії повинні розкри-
вати інформацію про інтеграцію ризиків ста-
лого розвитку, врахування несприятливих 
впливів на сталий розвиток, сприяння еко-
логічним або соціальним факторам та цілям 
сталого інвестування як на рівні компанії, 
так і на рівні продуктів.

А ключовим механізмом Єврокомісії для бо-
ротьби з «грінвошингом» є «зелена» таксо-
номія ЄС70, яка встановлює критерії для ви-
значення того, чи є економічна діяльність 
екологічно сталою, в тому числі, чи вона 

69 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/
TXT/?uri=CELEX:32019R2088 
70 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852 
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/TXT/?uri=CELEX:32019R2088
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32020R0852
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сприяє або шкодить екологічним цілям. Так-
сономія вимагає додаткового розкриття ін-
формації, на додачу до вимог SFDR.

Велика Британія. Банк Англії  вхо-
дить до робочої групи з розкриття фінансо-
вої інформації щодо кліматичних питань, яку 
організувала Рада фінансової стабільності, 
створена після саміту G20 в 2009 році71. 

У червні 2021 року Казначейство Велико-
британії спільно з фінансовим регулято-
ром FCA, імплементуючи рекомендації ро-
бочої групи, опублікувало консультаційний 
документ, в якому запропонувало обов’яз-
кові правила розкриття інформації на рівні 
суб’єктів господарювання та продуктів для 
управляючих активами, страхових компаній 
(страхування життя) та пенсійних фондів, що 
регулюються72.

Розробка правил має завершитися до кінця 
2021 року з метою поетапного введення но-
вих зобов’язань в дію з 1 січня 2022 року, по-
чинаючи з найбільших компаній.

Франція. Після виявлення повні-
стю неприйнятних випадків «грінвошингу» 
французький регулятор AMF змусив управ-
ляючих активами відмовитись від ESG-пози-
ціонування їх активів та інвестицій. 

У Франції Закон про енергетичний перехід 
та «зелене» зростання (ст. 173-VI) посилив 
вимоги до розкриття інформації про кліма-
тично-обумовлені та інші ESG-ризики фінан-
совими інституціями та узгодження порт-
фелів інституційних інвесторів із французь-
кою та міжнародною кліматичною стратегі-
єю. Цей закон також доповнив французьку 

71 https://www.fsb.org/about/ 
72 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/
system/uploads/attachment_data/file/ 
933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf 

систему розкриття інформації вимогами що-
до прозорості, що висуваються до управля-
ючих активами.

До набуття чинності SFDR французький ре-
гулятор почав проводити огляд рівня і яко-
сті розкриття інформації фінансовими уста-
новами, відповідно до чинних вимог що-
до розкриття інформації для управляючих 
активами у Франції та прогрес, досягнутий 
після впровадження вимог. Було опубліко-
вано кілька звітів, у тому числі інструкції та 
рекомендації. Наприкінці 2020 року регуля-
тор також опублікував перший спільний що-
річний звіт французьких державних орга-
нів, який проаналізував «вугільні» політики 
французьких банків, страхових компаній та 
інших управляючих активами73. Такі політи-
ки фокусуються на ланцюжку створення вар-
тості при генерації та постачанні електрое-
нергії та тепла з вугілля. 

Швейцарія. У листопаді 2021 року 
швейцарський фінансовий регулятор опу-
блікував Рекомендації щодо запобігання 
та боротьби з «грінвошингом», яка підкрес-
лює готовність органу забезпечити захист 

73 https://www.amf-france.org/en/news-publications/
publications/reports-research-and-analysis/coal-policies-paris-
financial-centre-participants-banks-insurers-asset-managers-
first-joint-acpramf 

https://www.fsb.org/about/
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/933782/FINAL_TCFD_REPORT.pdf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/publications/reports-research-and-analysis/coal-policies-paris-financial-centre-participants-banks-insurers-asset-managers-first-joint-acpramf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/publications/reports-research-and-analysis/coal-policies-paris-financial-centre-participants-banks-insurers-asset-managers-first-joint-acpramf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/publications/reports-research-and-analysis/coal-policies-paris-financial-centre-participants-banks-insurers-asset-managers-first-joint-acpramf
https://www.amf-france.org/en/news-publications/publications/reports-research-and-analysis/coal-policies-paris-financial-centre-participants-banks-insurers-asset-managers-first-joint-acpramf
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інвесторів і клієнтів, пом’якшення правових і 
репутаційних ризиків, що виникають у зв’яз-
ку з міждержавною діяльністю, пов’язаною 
зі сталим розвитком і фінансовими послуга-
ми74. 

Публікація документу відбулось після публі-
кації рекомендацій IOSCO. Поява таких ре-
гуляторних ініціатив чітко демонструє рі-
шучість контрольних органів з різних країн 
боротися з «грінвошингом», виходячи з їх-
ньої загальної компетенції та в рамках від-
повідних повноважень з метою захисту ін-
весторів.

74 https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/
dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/
finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-
aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?la=en 

Рекомендації базуються на таких основних 
елементах:

• Достатній рівень розкриття інформації 
щодо сталого розвитку при спільному ін-
вестуванні за Швейцарським механізмом 
спільного інвестування;

• Належна організаційна структура компа-
ній, які керують сталим фінансами (швей-
царських та іноземних);

• Дотримання правил при продажу продук-
тів, пов`язаних зі сталим розвитком (на-
приклад коректне використання понят-
тя «сталості» продукції при консультуван-
ні покупців).

FINMA заявляє, що виділяє більше ресурсів 
на вирішення цієї проблеми, і негайно усу-
нув виявлені ним випадки «грінвошингу», 
змусивши управляючих активами відмови-
тися від використання ESG-позиціонування 
або розкрити відповідну інформацію.

https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?la=en
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?la=en
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?la=en
https://www.finma.ch/en/~/media/finma/dokumente/dokumentencenter/myfinma/4dokumentation/finma-aufsichtsmitteilungen/20211103-finma-aufsichtsmitteilung-05-2021.pdf?la=en


Ситуація в Україні
Розвиток нормативно-правової бази для за-
пуску системи торгівлі викидами (СТВ) з 2025 
року є одним із ключових пріоритетів Мін-
довкілля75. Станом на грудень 2021 року Мі-
ністерство розпочало процес консультацій з 
усіма зацікавленими сторонами для обгово-
рення питання впровадження системи тор-
гівлі квотами на викиди парникових газів76.

Рекомендації:

Уряду України (Міндовкілля): 

• Розробити правила та умови розподілу/
продажу дозволів на викиди вуглецю;

• Розробити правила та умови торгівлі доз-
волами на викиди вуглецю;

• Розглянути в рамках СТВ запроваджен-
ня вуглецевих «контрактів на різницю» 
як додаткового способу досягнення цілей 
декарбонізації в Україні (на прикладі пла-
нів ЄС та Німеччини).

Світовий досвід 

Вуглецевий контракт — це контракт, за яким 
уряд або державна установа домовляється 

75 https://ua-energy.org/uk/posts/v-ukraini-zaprovadiat-torhivliu-
kvotamy-na-vykydy-parnykovykh-haziv-z-2025-roku 
76 https://mepr.gov.ua/news/38597.html 

з агентом про фіксовану ціну на викиди вуг-
лець протягом певного періоду часу. Про-
тягом узгодженого контрактом періоду цей 
агент може продавати будь-які невикори-
стані одиниці викидів вуглецю (або доз-
воли) за вказаною ціною. Якщо ціна про-
дажу вища за «ринкову ціну» вуглецю в 
системі торгівлі викидами, то це вуглеце-
вий «контракт на різницю» (CCfD – Carbon 
Contracts for Diference) і агент отримує ком-
пенсацію різниці цін. Якщо «ринкова ціна» 
вища, агент повинен повернути додатко-
вий дохід уряду.

Вуглецеві «контракти на різницю» можуть 
допомогти вирішити дві проблеми:

• по-перше, як інструмент хеджування май-
бутніх цін на викиди, вони вирішують пи-
тання довіри до регуляторних органів і 
стабілізують потоки доходів для проектів 
з низьким рівнем викидів, зменшуючи ви-
трати на фінансування;

• по-друге, як засіб додаткової підтримки ін-
новаційних промислових технологій, во-
ни вирішують проблему неспроможності 
на ринку інновацій.

Ці два елементи допомагають створити 
більш сприятливий бізнес-кейс для інвесту-
вання в інноваційні низьковуглецеві про-
мислові технології, що є цілком виправда

4. Скорочення промислових викидів 
(вуглецеві «контракти на різницю»)

https://ua-energy.org/uk/posts/v-ukraini-zaprovadiat-torhivliu-kvotamy-na-vykydy-parnykovykh-haziv-z-2025-roku
https://ua-energy.org/uk/posts/v-ukraini-zaprovadiat-torhivliu-kvotamy-na-vykydy-parnykovykh-haziv-z-2025-roku
https://mepr.gov.ua/news/38597.html
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2020

25 € / tCO2eq

    Ціна за ССfD = 50 € / tCO2eq

EU ETS CO2  (€ / tCO2eq)

2025 2030 2035   Час

Щороку держава платить виробникам 
(50 € / tCO2 мінус середня\ціна EU ETS) x 
тон невикористаних викидів

Зі зростанням часом ціни 
EU ETS середній щорічний 
платіж наближається до нуля

У відповідь за взятий ризик ціни CO2, 
держава вимагає від виробника поділитись 
частиною зависокого прибутку

Джерело: IDDRI77

ним із соціальної точки зору у світлі довго-
строкових цілей декарбонізації78.

Коли запроваджуються CCfD, інноваційна 
підтримка надається безпосередньо окре-
мим проектам. Але крім того, оскільки CCfD 
також створюють сильний стимул для урядів 
підтримувати високі ціни на викиди вугле-
цю (тобто фінансові витрати на CCfD будуть 
нижчими), вони також забезпечують збере-
ження стимулів до інновацій для всіх агентів.

ЄС. Законодавчими пропозиціями, які 
були презентовані в рамках пакету «Fit for 
55», Єврокомісія планує збільшити фінансу-
вання та масштаб Інноваційного фонду Сис-
теми торгівлі викидами ЄС (EU ETS), щоб на-
дати підтримку проектам зі скорочення ви-
кидів у промисловості через CCfD79.

Крім того, Інноваційний фонд збільшить-
ся на 50 млн одиниць дозволів на викиди, 
доступних для безкоштовного розподілу та 
аукціонів.

77 https://www.iddri.org/sites/default/files/PDF/Publications/
Catalogue%20Iddri/Etude/201910-ST0619-CCfDs_0.pdf 
78 https://climatestrategies.org/wp-content/uploads/2021/03/
Carbon-Contracts_CFMP-Policy-Brief-2020.pdf 
79 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=CELEX:52021DC0550 

Німеччина. У Національній водневій 
стратегії 2020 року уряд Німеччини вирішив 
розробити та впровадити пілотну програму 
вуглецевих «контрактів на різницю» (CCfD) 
для галузей з інтенсивними викидами. Про-
ектні CCfD для промисловості з метою реа-
лізації національної пілотної програми за-
раз обговорюються під терміном «контрак-
ти щодо захисту клімату»80.

Цільовими групами є сектори промисловос-
ті, які можуть лише в обмеженій мірі оптимі-
зувати свої існуючі виробничі процеси що-
до викидів CO2 (металургія, цементна про-
мисловість, виробництво аміаку).

У квітні 2021 року уряд Німеччини предста-
вив плани щодо використання СCfD81. Таким 
чином, компаніям, які зобов’язуються скоро-
тити викиди вуглецю більш ніж наполовину, 
використовуючи інноваційні технології, мо-
жуть бути запропоновані 10-річні СCfD.

80  https://irees.de/en/2021/04/23/concept-study-on-climate-
protection-contracts-based-on-the-ccfd-approach-published/ 
81 https://www.reuters.com/business/sustainable-business/
exclusive-german-government-proposes-green-funding-tool-
help-industry-cut-co2-2021-04-30/ 

Приклад того, як CCfD може працювати для підтримки інвестицій в іннова-
ційному виробництві низьковуглецевих матеріалів
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