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Україна продовжує нести збитки від збройної 
агресії рф та здійснювати героїчний супротив си-
лам противника. Якщо попереднього кварталу 
експертне середовище і уряд озвучували оцін-
ки, які коливалися від 63 до 68 млрд дол. США, то 
тепер розміри збитків оцінюються у діапазоні від 
100 до 105,5 (за оцінками KSE Institute) млрд дол. 
США. Загальні ж втрати економіки України через 
війну, у т.ч. непрямі (зниження ВВП, припинення 
інвестицій, відтік робочої сили, додаткові витра-
ти на оборону та соціальну підтримку тощо), на 
думку експертів KSE Institute, можуть скласти від 
564 до 600 млрд дол. США. 

Макрофінансова ситуація України складна.
Серед поточних викликів для української воєн-
ної економіки: розрив між витратами і доходами 
бюджету (станом на березень-квітень 2022 року 
складав близько 2,7-3,1 млрд доларів із прогно-
зами щодо збільшення у наступні місяці), збитки 
цивільної та військової інфраструктури, припи-
нення роботи іноземних компаній в Україні, спад 
споживання електроенергії та газу, а також атаки 
на об’єкти енергетичної інфраструктури, падіння 
експорту та імпорту (та збереження негативного 
сальдо торгового балансу). За даними Держстату 
у січні-травні 2022 р. експорт товарів становив 19 
594,3 млн.дол. США, або 79,6% порівняно із січ-
нем-травнем 2021 р., імпорт – 20 472,7 млн.дол. 
(80,1% до 2021 р.). Негативне сальдо склало 878,4  
млн.дол. (у січні-травні 2021 р. також негативне – 
968,1 млн.дол.).

За попереднім оцінками НБУ реальний ВВП 
втратить 33,4 % у 2022 році, а МВФ, у свою чер-
гу, прогнозує у 2022 році зростання українського 
державного боргу до 86,2% по відношенню до 
ВВП.

Стає все більш очевидним, що такі витрати 
Україна не може понести сама, тим більше, що 
остаточні цифри втрат економіки досі невідомі, 
адже війна ще триває. Попередні оцінки щодо 
обсягів допомоги на реконструкцію України лу-
нали в діапазоні від 200 до 500 млрд євро, а на 
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https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/kvartalnyk-n1-4-1.pdf
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https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf
https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf
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Конференції з питань відновлен-
ня України в липні український 
уряд озвучив суму у розмірі понад 
750 млрд. дол США. Фінансових 
ресурсів, які вже погодилися ви-
ділити західні країни, за оцінками 
Мінфіну, Україні наразі недостат-
ньо. Хоча надання Україні допом-
оги залишається на порядку ден-
ному, і обговорення тривають на 
різних рівнях. 

Єврокомісія вбачає, що лідерство 
у відбудові має взяти українсь-
кий уряд у тісному партнерстві з 
ЄС та іншими ключовими партне-
рами, такими як країни «Великої 
сімки» та «Великої двадцятки», ін-
шими державами-союзницями, а 
також міжнародними фінансови-
ми установами та міжнародними 
організаціями. Від початку росій-
ської агресії ЄС посилив свою під-
тримку, станом на травень 2022 
року мобілізуючи близько 4,1 млрд 
євро для підтримки економічної, 
соціальної та фінансової стійкості 
України у формі макрофінансової 
допомоги, бюджетної підтримки, 
екстреної допомоги, реагування 
на кризи та гуманітарної допом-
оги.  Заходи військової допомоги 
також були надані в рамках Євро-
пейського фонду миру (European 
Peace Facility) на суму 1,5 млрд 
євро для відшкодування держа-
вам-членам ЄС їхньої військової 
допомоги Україні.

Також, було оголошено, що Євро-
комісія планує надати Україні у 2022 
році додаткову макрофінансову 
допомогу у вигляді позик на суму 
до 9 млрд євро, яка буде доповне-
на підтримкою інших двосторон-
ніх і багатосторонніх міжнародних 
партнерів, включаючи «Велику 
сімку». Ця сума виплачуватиметься 
траншами з тривалими термінами 

погашення та пільговими відсот-
ковими ставками завдяки гарантії 
з бюджету ЄС. Про додаткові 151,7 
млн дол. США гуманітарної допо-
моги оголосила і Канада: кошти 
підуть на гуманітарні, продовольчі 
потреби та розмінування україн-
ських територій. Також, Канада на-
дасть Україні позику у розмірі 200 
млн дол. США через Міжнародний 
валютний фонд на термінові по-
треби для забезпечення ліквід-
ності. Всього ж за даними Мінфіну 
України станом на липень 2022 
року профінансовано 25 318 млн 
доларів США українського бюдже-
ту за рахунок у т.ч. допомоги МВФ, 
СБ, ЄІБ, ЄС, США, Німеччини, Кана-
ди, Японії, Великобританії, Фран-
ції, Італії, Нідерландів, Швеції, Данії, 
Норвегії, Австрії, Литви, Латвії та 
Ісландії. 

Єврокомісія також оголосила про 
запуск міжнародної координацій-
ної «Платформи реконструкції 
України», що буде очолена самою 
ЄК та українським урядом, та пра-
цюватиме як орган стратегічно-
го управління, відповідальний за 
схвалення плану реконструкції, 
розробленого та реалізованого 
Україною. Верховна Рада України 
та Європейський парламент бра-
тимуть участь у платформі як спо-
стерігачі.

План  реконструкції RebuildUkraine, 
затверджений платформою, ста-
не основою для ЄС та інших пар-
тнерів для визначення пріоритет-
них напрямків фінансування та 
конкретних проєктів. Платформа 
координуватиме джерела та цілі 
фінансування для оптимізації ви-
користання коштів, а також від-
стежуватиме прогрес у реалізації 
плану. Значний акцент у співпраці 
буде зроблено на реформах вер-

https://ua.urc2022.com/ukraine-recovery-conference-urc-2022
https://ua.urc2022.com/ukraine-recovery-conference-urc-2022
https://uploads-ssl.webflow.com/625d81ec8313622a52e2f031/62c19ac16c921fc712205f03_NRC Ukraine%27s Recovery Plan blueprint_UKR.pdf
https://www.ft.com/content/46622383-d75c-4a08-b909-fbf1279b3814
https://www.ft.com/content/46622383-d75c-4a08-b909-fbf1279b3814
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/06/28/prime-minister-announces-additional-support-ukraine-and-shared
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/06/28/prime-minister-announces-additional-support-ukraine-and-shared
https://pm.gc.ca/en/news/news-releases/2022/06/28/prime-minister-announces-additional-support-ukraine-and-shared
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435
https://mof.gov.ua/uk/news/ukraines_state_budget_financing_since_the_beginning_of_the_full-scale_war-3435
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3121
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ховенства права та боротьбі з ко-
рупцією, а інвестиції, приведені 
у відповідність до кліматичної, 
екологічної та цифрової політи-
ки та стандартів ЄС, допоможуть 
Україні вийти сильнішою та стій-
кішою після спустошення росій-
ського вторгнення. Запуск плат-
форми своєю заявою підтримала 
«Велика сімка», підкресливши, що 
майбутній План відновлення та 
реконструкції має сприяти розвит-
ку місцевої стійкості та соціальної 
згуртованості, щоб всі члени су-
спільства, особливо ті, хто найбіль-
ше постраждав від війни, отри-
мали від його реалізації однакову 
користь.

Також, за інформацією ЗМІ, Євро-
комісія ще планує випустити бор-
гові папери ЄС для покриття ко-
роткострокових потреб України у 
фінансванні наступних місяців та 
почала розглядати питання спро-
щення конфіскації активів, пов’я-
заних із потенційною злочинною 
діяльністю (зокрема, злочином 
вважатиметься ухилення від санк-
цій ЄС проти рф). Як повідомляєть-
ся, відповідний проєкт рішення 
вже є в роботі єврочиновників. 
Всього Україна могла б отримати 
близько 500 млрд дол. США таких 
активів (на даному етапі - до 150 
млрд дол. США), щоб направити 
їх на відновлення, через механізм 
продажу спеціальних боргових 
розписок на світовому фінансово-
му ринку.   

Ще одним можливим рішен-
ням щодо допомоги Україні є по-
жертвування країнами «Великої 
сімки» їх невикористаних СПЗ 
(спеціальних прав запозичень), 
у тому числі через механізми, які 
можуть розподіляти їх у формі 
грантів або пільгових кредитів. 

До цього країни «Великої сімки» 
закликав аналітичний центр DiXi 
Group разом із іншими активни-
ми представниками громадянсь-
кого суспільства. Конкретно, мова 
йде про СПЗ, отримані у 2021 році, 
в рамках емісії для подолання на-
слідків пандемії Covid-19, у загаль-
ній сумі 415 млрд дол. США. Якщо 
країни «Великої сімки» змогли б 
надати Україні хоча б 10% цих ак-
тивів, це вже дозволило би знач-
ною мірою покрити її фіскальний 
розрив 2022 року. Допомога могла 
би здійснюватися як у вигляді по-
жертвування невикористаних СПЗ 
безпосередньо Україні, так і на 
спеціально створений мультидо-
норський рахунок МВФ для Украї-
ни.

Також, у США дискутується ідея 
реструктуризації зовнішнього 
боргу України: за інформацією 
ЗМІ, такі можливості готові обго-
ворювати в Білому домі, а низка 
законопроєктів із цього питання 
вже очікують розгляду в Сенаті. 
За оцінками Рахункової палати 
України, такий крок є необхідним. 
Ці оцінки, щоправда не поділяє 
Міністерство фінансів України: на 
думку міністра Сергія Марченка, 
попри складну ситуацію з бюдже-
том, Україна має продовжувати об-
слуговувати свої борги. Втім, він не 
виключає, що якщо війна тривати-
ме ще три-чотири місяці, то Україні 
доведеться вживати радикальних 
заходів, зокрема підвищувати по-
датки, для збалансування фінан-
сової ситуації.

Тим часом, протягом цього кварта-
лу до державного бюджету поча-
ли надходити кошти підтримки 
від партнерів. На початку трав-
ня 2022 року в рамках Програми 
Другої позики на політику розвит-

https://www.consilium.europa.eu/media/57537/220627-g7-support-on-ukraine.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/57537/220627-g7-support-on-ukraine.pdf
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/10/686848/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-proposes-make-seizing-assets-easier-including-sanctioned-oligarchs-document-2022-05-24/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-proposes-make-seizing-assets-easier-including-sanctioned-oligarchs-document-2022-05-24/
https://www.reuters.com/world/europe/eu-proposes-make-seizing-assets-easier-including-sanctioned-oligarchs-document-2022-05-24/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/24/687389/
https://www.youtube.com/watch?v=9dhSb0dTXTk
https://dixigroup.org/en/dixi-group-together-with-a-coalition-of-ngos-calls-on-the-g7-countries-urgently-channel-part-of-their-unused-sdrs-to-ukraine/
https://suspilne.media/234753-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-68-tekstovij-onlajn/
https://suspilne.media/234753-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-68-tekstovij-onlajn/
https://news.finance.ua/ua/konhres-ssha-uhvalyv-zakonoproekt-shhodo-borhiv-ukrainy
https://www.ukrinform.ua/rubric-economy/3416748-golova-rahunkovoi-palati-iniciue-obnulinna-zovnisnogo-borgu-ukraini.html
https://www.epravda.com.ua/publications/2022/05/18/687154/
https://www.epravda.com.ua/news/2022/05/16/687090/
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ку у сфері економічного віднов-
лення України надійшов грант 
у розмірі 495 млн євро від США, 
Норвегії та Австрії, що підтвердив 
міністр фінансів Сергій Марчен-
ко. Наприкінці червня 2022 року 
прем’єр-міністр Денис Шмигаль 
підтвердив надходження гранту у 
розмірі 1,5 млрд дол. США від Спо-
лучених Штатів.

Окремої уваги заслуговує діяль-
ність всередині держави, направ-
лена на відновлення України 
після наслідків війни. Хоча ак-
тивні бойові дії продовжуються, а 
ракетні обстріли тривають прак-
тично по всій території України, 
планування відновлення, а також 
дискусії щодо надання допомоги 
з боку партнерів набирає обертів. 
Прем’єр-Міністр України Денис 
Шмигаль озвучив наміри віднови-
ти більшість пошкоджених об’єктів 
критичної інфраструктури вже до 
осені цього року. 

З одного боку, такі амбіції вар-
то вітати, оскільки, чим раніше 
розпочнеться відбудова, тим кра-
ще. З іншого боку, воєнний стан 
дозволяє (і вимагає, в певних ви-
падках) обмеження публічності, 
а це автоматично означає і про-
зорості прийняття рішень. Також, 
стан країни «постійно у війні, не-
має часу на роздуми» надає всьо-
му процесу відновлення імпульс 
прискорення, що, у свою чергу, 
може відбитися на якості такого 
планування та, відповідно, відбу-
дови. Також, через триваючі війсь-
кові дії неможливо як фіналізувати 
підрахунок збитків, так і гарантува-
ти, що відновлену інфраструктуру 
не буде зруйновано знову. Фактор 
війни, що продовжується, суттєво 
ускладнює планування відбудови.
21 квітня 2022 року Президент 
України підписав Указ № 266/2022 

про утворення Національної ради 
з відновлення України від наслід-
ків війни та затвердив Положення 
про цей консультативно-дорад-
чий орган. Ця Нацрада і має роз-
робити план відновлення України 
після війни. У затвердженому По-
ложенні зазначено, що до участі у 
роботі органу можуть залучатися 
представники державних органів, 
органів місцевого самоврядуван-
ня, підприємств, установ та органі-
зацій, а також міжнародних ор-
ганізацій та незалежні експерти. 
В рамках Нацради було утворено 
низку тематичних робочих груп, 
які включали згаданих вище пред-
ставників, і які розробили рамку 
для майбутнього Плану відновлен-
ня України та перелік проєктів. На 
даний час поки що невідомо, які 
саме пропозиції будуть враховані, 
а які відхилені, і в якій конфігурації 
буде ухвалений План. 

Нагадаємо також, що Україна ство-
рила низку фондів для фінансу-
вання процесу відновлення:

Фонд підтримки малого та 
середнього бізнесу;

Фонд підтримки армії;

Фонд відновлення та транс-
формації економіки;

Гуманітарний фонд;

Фонд обслуговування та по-
гашення державного боргу;

Фонд відновлення майна та 
зруйнованої інфраструктури.

Також, планується створити окре-
мий Фонд відновлення України, а 
ЄС планує створити спеціальний 
трастовий фонд для відновлення 
України.  

https://suspilne.media/234753-vtorgnenna-rosii-v-ukrainu-den-68-tekstovij-onlajn/
https://www.facebook.com/sergey.marchenko.54/posts/pfbid0CkYnZqqmxFYyejYgfyQC2DFBLzzXeXdsAc2tj1Bw2G5A7muvyoY3dKMwotwLjrjml
https://twitter.com/Denys_Shmyhal/status/1542208773707763714?cxt=HHwWhMC85a2tg-cqAAAA
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-u-chotiroh-povnistyu-deokupovanih-oblastyah-gotuyetsya-vidnovlennya-likaren-dityachih-sadochkiv-ta-shkil
https://www.president.gov.ua/documents/2662022-42225
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/19/687200/
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/05/19/687200/
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/affected-business-fund-pidtrymka-biznesu
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/affected-business-fund-pidtrymka-biznesu
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/army-support-fund-pidtrimka-armiyi
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/economy-restoration-fund-vidnovlennya-ekonomiki
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/economy-restoration-fund-vidnovlennya-ekonomiki
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/humanitarian-fund-gumanit-fond
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/public-debt-fund-obslugovuvannya-borgu
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/public-debt-fund-obslugovuvannya-borgu
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/destroyed-infrastructure-fund-vidnovlennya-infrastrukturi
https://www.kmu.gov.ua/gromadskosti/fondi-vidnovlennya-ukrayini/destroyed-infrastructure-fund-vidnovlennya-infrastrukturi
https://www.kmu.gov.ua/news/denis-shmigal-plan-vidnovlennya-ta-fond-vidnovlennya-stanut-skladovimi-iniciativi-yaka-obyednaye-ves-svit-na-pidtrimku-ukrayini
https://www.epravda.com.ua/news/2022/04/19/685967/


Також започатковано фандрей-
зингову платформу UNITED24, 
завданням якої є стати головним 
вікном збору пожертв на підтрим-
ку України. Кошти надходять на ра-
хунки Національного банку Украї-
ни та спрямовуються профільними 
міністерствами на найголовніші 
потреби за трьома напрямами: 1) 
оборона, розмінування; 2) медич-
на допомога; 3) відбудова України. 

Один із ризиків процесу віднов-
лення України після війни - чи 
буде це відновлення «зеленим»? 
В нашому звіті за минулий квар-
тал ми давали таку рекомендацію 
та наводили приклади відповід-
них світових практик. На даний час 
поки що невідомо, яке рішення 
буде прийняте урядом, і висновки 
можна робити лише по окремих 
подіях або цитатах посадовців. 
Проте зберігається ризик того, що 
деякі елементи захисту довкілля та 
розвитку ВДЕ хоч і будуть присут-
ні в українському сценарії віднов-
лення, але «стратегія виживання» 
може превалювати над «страте-
гією сталого розвитку», принаймні 
у перші роки відбудови. 

Хоча певні наміри працювати у на-
прямку «зеленого» відновлення 
заявлено. Зокрема, Міністерство 
енергетики України підписало 
Меморандум про взаєморозумін-
ня з Програмою розвитку ООН з 
метою розроблення та реалізації 
ініціатив для забезпечення еколо-
гічно сталої та соціально інклюзив-
ної післявоєнної відбудови країни. 
Згідно з Меморандумом, сторони, 
серед іншого, працюватимуть над 
відбудовою енергетичної системи, 
що зробить її більш стійкою до еко-
логічних, технічних, соціальних та 
управлінських ризиків.

23 червня 2022 року Україна  
та Молдова отримали потуж-
ний імпульс до реформ – статус 
країн-кандидатів на вступ до ЄС. 
Це відкриває перед Україною ши-
рокі перспективи доступу до про-
грам ЄС, у т.ч. екологічних, але є і 
поле для впровадження реформ. 
Єврокомісія у своєму висновку 
зазначила, що статус кандидата 
наздається, виходячи із розумін-
ня, що Україною буде зроблено 
у подальшому низку кроків, на-
правлених на реалізацію судової, 
антикорупційної реформ, запобі-
гання відмиванню грошей, забез-
печення свободи ЗМІ, захисту прав 
людини та інші політико-правові 
аспекти. Надаючи статус кандида-
та, Європейська Рада зобов’язала 
Єврокомісію прозвітувати про ре-
алізації цих кроків. 

Цікаво, що серед згаданих 
кроків немає впровадження еко-
логічних реформ. Разом із тим, 
як зазначено у допоміжних ма-
теріалах до висновку, Єврокомісія 
вбачає «зелений» компонент у 
структурі процесів відновлення 
та забезпечення стійкості України 
у наступній конфігурації: «ЄС під-
тримує безпеку енергопостачан-
ня шляхом збільшення зворотних 
потоків газу, синхронізації елек-
тричної мережі з березня 2022 
року та значних інвестицій україн-
ського Фонду енергоефективності. 
Україна зможе отримати вигоду 
від спільної закупівлі ЄС газу, скра-
пленого природного газу (СПГ) 
та водню. У 2021 році ЄС та Украї-
на розпочали спеціальний діалог 
щодо Європейського зеленого 
курсу та зеленого переходу Украї-
ни».

8

https://u24.gov.ua/uk
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/kvartalnyk-n1-4-1.pdf
https://www.undp.org/uk/ukraine/press-releases/ukraine-works-ensure-post-war-energy-sector-recovery-clean-green-and-affordable
https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2022/06/23/european-council-conclusions-on-ukraine-the-membership-applications-of-ukraine-the-republic-of-moldova-and-georgia-western-balkans-and-external-relations-23-june-2022/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_3790
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_22_3802
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/FS_22_3862
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Перші «ластівки» участі у програмах ЄС 

Україна приєдналася до європейської програ-
ми LIFE для клімату та довкілля. Відповідну уго-
ду між Україною та ЄС підписали Міністр захисту 
довкілля та природних ресурсів України Руслан 
Стрілець та Комісар ЄС з питань навколишнього 
середовища, океанів і рибальства Віргініус Сін-
кевичюс. 

За 30 років функціонування програма LIFE 
співфінансувала понад 5600 природоохоронних 
проєктів у ЄС та за його межами. Бюджет програ-
ми на 2021-2027 роки становить 5,43 млрд євро, 
і тепер Україна має можливість використати ча-
стину цих коштів для розвитку своєї довкіллєвої 
сфери. Українська сторона вже має більше 15 
проєктних пропозицій, які будуть оформлені для 
подання на розгляд програми LIFE. Серед пріо-
ритетів - відновлення річок, розвиток заповід-
ного фонду, побудова центрів для реабілітації 
птахів та диких тварин, ренатуралізація екоси-
стем тощо. 

Робота із приєднання України до LIFE почалася 
майже одразу після подання Україною заявки 
на отримання статусу кандидата на вступ в ЄС, 
рекомендації нашого попереднього кварталь-
ного звіту включали пораду уряду скориста-
тися ресурсами цієї програми для розвитку 
природоохоронних проєктів.

Україна приєдналася до міжнародного проєк-
ту LIFE WILDisland. Україна разом з низкою при-
дунайських країн, серед яких Болгарія, Хорватія, 
Німеччина, Угорщина, Молдова, Румунія, Сер-
бія, Словаччина, та Австрія, підписали Спіль-
не Комюніке щодо дунайського співробітни-
цтва та реалізації міжнародного проєкту LIFE 
WILDisland. Приєднання до цього проєкту до-
зволить розширити можливості України у збере-
женні спільної з Європою природної спадщини. 
LIFE WILDisland є найбільшим проєктом Nature 
2000, що фінансується в рамках програми LIFE, в 
обсязі 14,2 млн євро.

https://mepr.gov.ua/news/39343.html
https://www.eurointegration.com.ua/news/2022/03/31/7136990/
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/kvartalnyk-n1-4-1.pdf
https://dixigroup.org/wp-content/uploads/2022/04/kvartalnyk-n1-4-1.pdf
https://mepr.gov.ua/news/39177.html


10

Серед документів, запропоно-
ваних експертним середови-
щем, також панує множинність 
думок щодо характеру та тем-
пів відновлення України. У Berlin 
Economics підкреслюють, що 
український сценарій відбудови 
має бути «зеленим», тому що для 
України ризик залежності від ви-
копного палива значно виходить 
за межі цінових ризиків. Значення 
диверсифікації джерел постачан-
ня посилюється також на тлі того, 
що в ході війни рф постійно нама-
гається знищити нафтопереробну 
інфраструктуру України та прово-
дить «газові війни» в ЄС. 

BRDO у своєму аналізі підходів до 
відбудови робить акцент на про-
зорості та подоланні корупційних 
ризиків. Ключовими факторами, 
на думку дослідників, є включен-
ня антикорупційних заходів у ди-
зайн програми відбудови, забез-
печення прозорості, регулярні 
аудити, взаємодія з донорськими 
організаціями тощо. Також, важли-
во адаптувати систему управління 
фінансами таким чином, щоб за-
безпечити підзвітність усіх коштів, 
направлених на відновлення, 
можливість контролю зі сторони 
аудиторів та парламенту, доступ-
ність інформації громадянам. 

Нарис про відбудову України, під-
готовлений Centre for Economic 
Policy Research (Лондон),  містить 
змістовний аналіз методів та під-
ходів до відбудови та визначає 3 
фази реконструкції: 1) негайна від-
повідь (на кшталт, як у разі стихій-
ного лиха), 2) швидке відновлен-
ня критичної інфраструктури та 
послуг, 3) закладення фундамен-
ту для майбутнього зростання та 
модернізації. В жодній із визначе-

них фаз, дослідники не виділяють 
блоку для екологічних реформ. В 
рамках третьої фази модернізація 
інфраструктури під потреби роз-
гортання ВДЕ втім згадується в 
контексті так званого «технологіч-
ного стрибка».

Група експертів Світового банку 
у своєму концептуальному до-
кументі «Допомога, відновлен-
ня та стійка відбудова. Надання 
допомоги Україні у задоволенні 
невідкладних та середньостро-
кових економічних потреб» та-
кож зазначає, що на етапі стійкої 
відбудови Україна має можливість 
привести свою інфраструктуру та 
економіку у повну відповідність із 
Європейським «зеленим» курсом 
та ринками ЄС, прискоривши про-
цеси узгодження із європейськи-
ми стандартами. Також, Світовий 
банк припускає ймовірну втрату 
надходжень від транспортування 
газу і вважає важливим заверши-
ти реформу газового сектору та 
знайти нові джерела газу за раху-
нок розробки власних покладів та 
диверсифікації зовнішніх поста-
вок. Нові джерела газу, на думку 
фахівців СБ, мають включати біо-
газ і скраплений природний газ 
(СПГ), а газотранспортну інфра-
структуру України можна задіяти 
також для цілей транспортуван-
ня «зеленого» водню. Крім того, 
Україна має переглянути підходи 
до своєї транспортної інфраструк-
тури, щоб зробити її більш «зеле-
ною» та орієнтованою на західні 
ринки.
 
Якою стане українська відбудова і 
чи буде в пріоритеті «зелене» від-
новлення, покаже час. На даний 
період про готовий комплексний 
План відновлення із конкретними 

https://voxukraine.org/ekonomichni-prychyny-dlya-zelenoyi-vidbudovy-ukrayiny/
https://drive.google.com/drive/folders/14vw0VPQXS84dv93BAFBRZvUKAuYIrNhL
https://cepr.org/sites/default/files/news/BlueprintReconstructionUkraine_ukr.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf
https://documents1.worldbank.org/curated/en/099547405052230400/pdf/IDU063b2f81900861047a70b5540e3e950f93a8c.pdf


строками та виконавцями поки ще не йдеться, хоча 
перші спроби визначити основні вектори і етапи є. 
Паралельно йде робота із фактичного відновлення 
зруйнованої цивільної та промислової інфраструкту-
ри, яка розпочалася і триває, поки уряд та експерти 
дискутують щодо концепцій та підходів.

Підбити перші підсумки в цьому питанні дозволя-
ють результати Міжнародної конференції з питань 
відновлення України (URC 2022) у Лугано 4-5 лип-
ня 2022 року, на якій український уряд представив 
своє бачення реформ та Плану українського від-
новлення, який зокрема передбачає: 

ціль щодо щорічного темпу зростання ВВП >7%;

ціль щодо скорочення викидів CO2 у порівнянні 
          на 65%з 1990 роком;

потреби у фінансуванні у розмірі >750 млрд. дол 
         США (~2/3 підтримка партнерів) на 
         15 національних програм: 
          1. оборона та безпека, 
          2. інтеграція в ЄС, 
          3. довкілля та сталий розвиток, 
          4. енергетична безпека та перехід 
          5. бізнес середовище,
          6. доступ до фінансування, 
          7. макрофінансова стабільність, 
          8. сектори з доданою вартістю, 
          9. логістика та сполучення, 
          10. модернізація регіонів та житлового 
      будівництва, 
          11. сучасна соціальна інфраструктура, 
          12. освіта, 
          13. охорона здоров’я 
          14. культура та спорт, 
          15. соціальна підтримка та міграційна політика.
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2.1. Повоєнне відновлення та відбудова
Польща 
(відбудова столиці після 
воєнних руйнувань) 

Жодне інше європейське місто 
не постраждало так сильно під 
час Другої світової війни, як Вар-
шава, знищення якої здебільшо-
го було не прямим результатом 
війни, а свідомим актом зни-
щення міста та його архітектури 
нацистською Німеччиною. У ре-
зультаті, втрати міської забудови 
Варшави на початку 1945 р. оці-
нювалися приблизно в 84%, про-
мислова інфраструктура та істо-
ричні пам’ятки були зруйновані 
на 90%, а житлові будинки – на 

72%. Втім найбільше постражда-
ла стара історична частина міста, 
де 60% історичних будівель не 
піддавалось відновленню.

Масштаби яскраво демонструє 
карта руйнувань Варшави, ро-
зроблена за аерофотозйомкою 
1945 року, де синім відмічені 
будівлі, що збереглися, а ко-
ричневим показано градацію 
руйнувань (темно-коричневим 
кольором позначені повністю 
зруйновані об’єкти). Місто, у 
якому до війни проживало по-
над 1 мільйон осіб, було майже 
безлюдним, і лише кілька тисяч 
жили в його руїнах.

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД

12

2

Карта руйнувань Варшави, 1945 р.

Джерело: POLONA
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Значні руйнування та відтік меш-
канців на той час робило відбу-
дову Варшави малоймовірною. 
На початку 1945 року нова комуні-
стична влада навіть розглядала 
можливість перенесення столиці 
до м. Лодзь, яке пережило війну 
майже неушкодженим. Були та-
кож серйозні плани перетворити 
Варшаву на своєрідний заповід-
ник – квазімеморіал війни.

Можливо, так би і сталось, якби 
рушійною силою в цьому питан-
ні не виступили люди, які масово 
почали повертатись до столиці. 
Кілька днів влада навіть намагала-
ся їх стримувати, встановлюючи 
пропускні пункти на в’їзді, оскіль-
ки економічного зиску у негайно-
му відновленні Варшави не було, 
бракувало як фінансових ресурсів, 
так і будматеріалів. Втім, люди ста-
ли каталізаторами відбудови, по-
чавши розбирати завали й відбу-
довувати будинки.

3 лютого 1945 року Національ-
на Рада ухвалила постанову, яка 
закликала до відбудови Варшави, 
а 14 лютого було утворено Biuro 
Odbudowy Stolicy – BOS (Бюро від-
будови столиці). Зі створенням 
BOS був започаткований один із 
найамбітніших проєктів в історії 
людства. У такому масштабі ще 
ніхто не намагався реконструю-
вати зруйноване війною місто та 
зберегти довкілля. 

План і сценарій відбудови були 
досить простими – перебудувати 
Варшаву у сучасне функціональне 
місто та реалізувати модерністські 
ідеї якості життя, а саме: створи-
ти якісне житло, зрозумілу транс-
портну систему, розділити місто 
на функціональні зони та збільши-
ти кількість зелених насаджень. 

Генеральний план також існував, 
і хоч був він затверджений у 1946 
році, варто відмітити, що над його 
розробкою почали працювати 
ще до війни. Польські архітекто-
ри та планувальники, що входили 
до складу BOS, під час війни про-
довжували думати, обговорювати, 
планувати, при цьому не знаючи, 
коли саме закінчаться воєнні дії. 
Це дозволило швидко прийняти 
рішення та приступити до реалі-
зації планів.

Після визволення Варшави спів-
робітники BOS почали проводи-
ти огляд зруйнованих будівель 
і за декілька тижнів обстежили 
10 тисяч об’єктів. Таким чином 
визначалось, які об’єкти підляга-
ли збереженню. Існував і недолік 
створеного BOS, що полягав у від-
сутності публічних консультацій, 
таким чином ігнорувалася гро-
мадської думка, а суспільство не 
мало інструментів впливу на рі-
шенню чи дії бюро. Зрештою, у ре-
аліях комуністичної окупації Поль-
щі складно говорити про вплив 
громадської думки.

Варто також відмітити, що у Поль-
щі сподівалися, що після закінчен-
ня війни світ буде допомагати у 
відбудові, але масштаб допомоги 
був незначним: від Великобри-
танії отримано лише десяток ав-
тобусів, а СРСР надав панелі для 
зведення 600 будинків. Країні, яка 
опинилася по інший бік «залізної 
завіси» і не яка не була частиною 
плану Маршалла, необхідно було 
досягти результатів власними си-
лами.

Варшава була справді, як гово-
рить популярне соціалістичне гас-
ло, (пере)будована цілим народом 
– за рахунок пожертвувань і робіт-

https://culture.pl/en/article/not-only-warsaw-all-of-polands-capitals
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://culture.pl/en/article/how-warsaw-came-close-to-never-being-rebuilt
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
https://birdinflight.com/uk/architectura-uk/20220411-grzegorz-piatek.html
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ників, які приїжджали з усієї Поль-
щі, надаючи волонтерську допом-
огу. Фактично, єдиним джерелом 
фінансування були особисті по-
жертви до Соціального фонду 
відбудови столиці, який був ство-
рений у 1945 році, та став єдиною 
законною державною установою, 
яка брала участь у фінансуванні 
зусиль з відбудови.

Таким чином, відбудова Варшави 
наприкінці 1940-х є унікальним 
кейсом відбудови історичного 
центру та показовим прикладом 
післявоєнної реконструкції міста. 
У результаті такої відбудови рекон-
струйований історичний центр 
Варшави був внесений до списку 
Світової спадщини ЮНЕСКО.

Боснія та Герцеговина 
(міжнародна допомога у 
повоєнному відновленні 
країни)

Після трьох років війни з квітня 
1992 року до вересня 1995 було 
вбито або поранено понад 10% 
населення Боснії та Герцеговини 
(БіГ), а більше половини – перемі-
щено. З укладанням у листопаді 
1995 року Дейтонських угод, які 
підписано за участі США, Британії, 
Франції, Німеччини та росії як 
держав-гарантів, для БіГ як ново-
створеної держави постало нове 
завдання – відродження.

Сумарні збитки від воєнних дій 
для БіГ оцінювались на рівні 50-
70 млрд дол. США, що в 15-20 разів 
перевищувало її ВВП у перший 
рік після закінчення війни (по-
воєнний ВВП у 1996 році становив 
3,6 млрд дол. США). Таким чином, 
держава залишилася з обмеже-
ними внутрішніми ресурсами, які 
були виснажені війною, а тому 

потребували включення світової 
спільноти. 

Після підписання Дейтонських 
угод Світовий Банк, ЄС, агент-
ства ООН, інші багатосторонні та 
двосторонні агентства допомоги, 
неурядові організації та приват-
ні фонди швидко відреагували на 
критичні потреби відбудови БіГ. 
Багато агенцій та неурядових ор-
ганізацій ООН діяли в БіГ і про-
тягом всієї війни, надаючи про-
довольчу та іншу гуманітарну 
допомогу біженцям та постражда-
лим від війни, а також підготували 
оцінку потреб і витрат на рекон-
струкцію.

На основі цих оцінок Світовий 
Банк і ЄС, в свою чергу, предста-
вили оцінку донорської допомо-
ги, необхідної для реконструкції, у 
розмірі 5,1 млрд дол. США. Протя-
гом 1996–1999 років було організо-
вано 5 зустрічей донорської групи, 
на яких вдалося залучити 3,7 млрд 
дол. від 48 країн-донорів і 14 між-
народних організацій.

В перші післявоєнні роки почат-
кова реакція економіки БіГ на зу-
силля міжнародних донорів з від-
новлення була дуже позитивною, 
що відображено в оцінках віднов-
лення ВВП в абсолютному вимірі 
та на душу населення. Обсяг до-
помоги перевищував 20% ВВП та 
становив від 140 до 279 дол. США в 
розрахунку на особу.

Мобілізовані обсяги міжнародно-
го фінансування стали основою 
для швидкої та успішної рекон-
струкції базової інфраструктури 
БіГ, що дозволило до 2000 року 
відновити до довоєнного рівня 
об’єкти критичної інфраструктури: 
дороги, електропостачання, те-

https://culture.pl/en/article/how-warsaw-came-close-to-never-being-rebuilt
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лекомунікації, водопостачання та 
школи.

Фінансовий пакет міжнародної 
допомоги для БіГ складався з 
грантів, пільгових позик, а також 
схем із включенням приватного 
сектору. Гранти були домінуючою 
формою офіційної допомоги, а 
їх сума до 2005 року досягла 5,95 
млрд дол. США, що становило 82% 
у міжнародному фінансуванні та 
не враховувалося у складі офіцій-
ної міжнародної допомоги з ро-
звитку (фінансувалися за окреми-
ми програмами). Більше того, БіГ 
уклала ряд угод про реструктури-
зацію та списання старих боргів, 
що у поєднанні з помірним зро-
станням реального ВВП та обе-
режною політикою отримання но-
вих позик дозволило скоротити 
рівень зовнішнього боргу із 66% 
ВВП в 1999 р. до 35% ВВП на кінець 
2004 року.

Свій внесок у відбудову БіГ та ін-
ших балканських держав надава-
ли інституції ЄС через спеціальні 
програми, зокрема:

Програма PHARE реалізову-
валась як перехідний етап між 
гуманітарною допомогою і дов-
гостроковими проєктами відбу-
дови, і передбачала постачан-
ня матеріалів та обладнання в 
10 найважливіших секторів еко-
номіки, зокрема на реконструкцію 
транспортних мереж, житлового 
фонду, енергетичних об’єктів, те-
лекомунікацій, секторів освіти і 
сільського господарства.

Програма OBNOVA  фокусува-
лася на проблемах економічного 
розвитку, відбудови інфраструкту-
ри, підтримки громадянського су-
спільства, повернення біженців і 
налагодження регіонального спів-

робітництва між республіками ко-
лишньої Югославії.

Програма SAPARD слугувала 
допомогою країнам-кандидатам з 
Центральної та Східної Європи у 
підготовці до вступу в ЄС та була 
спрямована на розвиток сільсько-
го господарства та сільських міс-
цевостей.

Також, після досягнення мир-
ного врегулювання у балкансь-
ких країнах ЄС був створений 
план стабілізації та асоціації Бал-
кан (Stabilisation and Association 
Process) для активізації економіч-
ного розвитку країн і наближен-
ня їх до стандартів ЄС із програ-
мою фінансової підтримки CARDS. 
Свою роль зіграв і проєкт фінан-
сової та технічної допомоги для 
реконструкції й європейської ін-
теграції БіГ, який розробили Лон-
донська школа економіки (LSE) та 
Віденський інститут міжнародних 
економічних досліджень (WIIW).

Втім, у процесі реалізації програми 
реконструкції в БіГ неодноразово 
виникали проблеми, які експерти 
пов’язують перш за все із коорди-
нацією міжнародної допомоги та 
управлінням проєктами. На їх дум-
ку, суттєвим недоліком механізму 
управління відновленням БіГ була 
відсутність інституції, яка би поєд-
нувала дії міжнародних донорів 
та уряду країни. Фактично, уряд 
БіГ був майже відсторонений від 
процесів розподілу міжнародної 
допомоги. Це призводило до про-
блем із оперативним розподілом 
фінансування між цілями невід-
кладного характеру та цілями дов-
гострокової стійкості, а також не 
сприяло швидкому формуванню 
сильних державних інституцій, 
здатних ефективно і самостійно 
управляти міжнародною допо-
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«Зелені» облігації 
NextGenerationEU

NextGenerationEU – це інструмент 
ЄС від 2020 року, призначений для 
прискореного економічного від-
новлення країн ЄС від наслідків 
пандемії COVID-19 та наближення 
ЄС до кліматичної нейтральності. 
Даний інструмент відновлення 
обсягом 806,9 млрд євро спря-
мовується через довгостроковий 
бюджет ЄС, зокрема на 2021-2023 
роки. Кошти NextGenerationEU 

інвестуються в програми і 
розподіляються між країнами 
ЄС і бенефіціарами через гранти 
(407,5 млрд євро) і позики (385,8 
млрд євро) на різні сфери.  Вар-
то відмітити, що більшість коштів 
NextGenerationEU (723,8 млрд євро 
в) витрачається через Механізм 
відновлення та стійкості (Recovery 
and Resilience Facility), що включає 
значну фінансову підтримку дер-
жавних інвестицій у «зелені» та 
цифрові проєкти. 

Розподіл фінансової підтримки NextGenerationEU

2.2. Європейські інструменти «зеленого»
      фінансування

Допомога для відновлення 
згуртованості та територій 
Європи (REACT-EU)
€50,6 млрд

Фонд справедливого 
переходу (Just Transition Fund)
€10,9 млрд

Сільський розвиток (Rural 
development)
€8,1 млрд

Програма InvestEU
€6,1 млрд

Горизонт Європа (Horizon 
Europe)
€5,4 млрд

Механізм цивільного захисту 
ЄС (rescEU)
€2,0 млрд

Джерело: Єврокомісія

могою. Також багато експертів 
вважають, що великий приплив 
міжнародних фінансів до БіГ при 
недосконалій програмі економіч-
ного відновлення (зокрема, в ча-
стині промислового виробництва 

та внутрішніх інвестицій) призвів 
до формування економіки, залеж-
ної від зовнішньої допомоги.

NextGenerationEU
€806,9 

млрд• Підвищення потужності 
(Power Up)
Чисті технології та ВДЕ
• Оновлення (Renovate)
Енергоефективність будівель
• Перезарядка та дозаправка 
(Recharge and refuel)
Екологічний транспорт і зарядні станції
• Підключення (Сonnect)
Розгортання послуг швидкого 
широкосмугового зв’язку
• Модернізація (Modernise)
Цифровізація державного управління
• Нарощування (Scale up)
Хмарні сховища та стійкі процесори
• Перекваліфікація та підвищення 
кваліфікації (Reskill and upskill) 
Освіта та навчання для підтримки 
цифрових навичок

Механізм відновлення 
та стійкості
€723,8 млрд

€338,0 млрд гранти  

€385,9 млрд позики     

Внесок NextGenerationEU 
в інші програми
€83,1 млрд

https://europa.eu/next-generation-eu/index_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/long-term-eu-budget/2021-2027/whats-new_en
https://biz.censor.net/columns/3330248/pislyavoyenna_vidbudova_uroky_z_dosvidu_balkan
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Також, у планах Єврокомісії за-
лучити до 30% коштів шляхом 
випуску «зелених» облігацій 
NextGenerationEU та використати 
отримані кошти для фінансування 
заходів «зеленої» політики.  У Єв-
рокомісії висловили позицію, що 
-завдяки програмі «зелених» облі-
гацій NextGenerationEU на суму до 
250 млрд євро ЄС стане найбіль-
шим емітентом таких цінних па-
перів у світі.

У жовтні 2021 року було здійснено 
перший випуск, що дозволило за-
лучити 12 млрд євро, які будуть ви-
користані виключно на екологічні 
та сталі інвестиції в країнах ЄС в 
рамках Механізму відновлення та 
стійкості (Recovery and Resilience 
Facility). Випуск цих 15-річних об-
лігацій з виплатою 4 лютого 2037 
року характеризувався великим 
попитом інвесторів, оскільки за 
початковою купонною ставкою 
0,4% прибутковість облігацій до-
сягла 0,453%.

На початку квітня 2022 року від-
бувся другий випуск 20-ти річ-
них «зелених» облігацій з датою 
погашення 4 лютого 2043 року 

(купонна ставка 1,25%, дохідність 
пропозиції 1,374%). За допомогою 
нього Єврокомісії вдалося залучи-
ти ще 6 млрд євро. Таким чином, 
загальний обсяг довгострокового 
фінансування, залученого в рам-
ках NextGenerationEU, збільшився 
до 99,5 млрд євро, з яких 20,5 млрд 
євро – від випуску «зелених» облі-
гацій.

Додатково, щоб підвищити про-
зорість заходів, які фінансуються 
за рахунок «зелених» облігацій 
NextGenerationEU, у березні 2022 
року було створено інструмен-
тальну панель NextGenerationEU 
Green Bond Dashboard. На панелі 
представлені заходи та витрати, 
які планують здійснювати краї-
ни-члени ЄС в рамках розподілу 
коштів від «зелених» облігацій. 

Також на дашборді представле-
на концепція «зелених» облігацій 
NextGenerationEU, де визначено 
дев’ять категорій витрат, на які мо-
жуть бути розподілені надходжен-
ня від розміщення. Інформація 
про заплановані витрати у розрізі 
категорій базується на затвердже-
них планах відновлення та стій-
кості кожної з країн-членів ЄС.

Джерело: NextGenerationEU Green Bond Dashboard

Планований розподіл «зелених» облігацій NextGenerationEU
 за категорією витрат

Чистий транспорт 
та інфраструктура 

35%

Енергоефективність 
27%

Чиста енергія 
15%

Адаптація до змін клімату 
7%

Управління водними 
ресурсами та відходами 

6%

Дослідницька та інноваційна 
діяльність на підтримку зеле-

ного переходу 
5%

Охорона природи, відновлення 
та біорізноманіття 

3%

Інші 
2%

https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds_en#nextgenerationeu-green-bond-framework
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_5207
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_22_2271
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/dashboard_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/dashboard_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/eu-budget/eu-borrower-investor-relations/nextgenerationeu-green-bonds/dashboard_en
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«Зелене» фінансування за 
сприяння ЄБРР

Європейський банк реконструкції 
та розвитку (ЄБРР) є міжнародним 
органом, уповноваженим спри-
яти інноваціям, переходу до ста-
лої, відкритої ринкової економіки. 
Його діяльність зосереджена на 
інвестуванні в проєкти, технічну 
допомогу, розбудову інституцій-
ного потенціалу та консультації з 
питань політики, з регіональним 
фокусом на Центральну Азію, Пів-
денно-Східне Середземномор’я та 
Східну Європу. ЄБРР фокусується 
на наданні допомоги країнам що 
розвиваються, приватному секто-
ру (у т.ч. мікро-, малим і середнім 
підприємствам) та використо-
вує широкий спектр інструментів 
фінансування, зокрема «зеленого» 
фінансування.

Станом на 2020 рік, ЄБРР надав 
понад 36 млрд євро «зелених» ін-
вестицій та профінансував понад 
2 000 проєктів, які, як очікується, 
зменшуватимуть викиди парни-
кових газів на 104 млн т щорічно. 
У 2021 році банк профінансував 
встановлення понад 1,9 ГВт нових 
потужностей ВДЕ та планує і на-
далі нарощувати інвестиції у від-
новлювану енергетику.

У 2020 році ЄБРР представив но-
вий підхід переходу до «зеленої» 
економіки до 2025 року (Green 
Economy Transition 2021-2025) для 
допомоги країнам у розбудові 
низьковуглецевої та стійкої еко-
номіки. Завдяки цьому підходу 
ЄБРР планує до 2025 року збіль-
шити фінансування на екологіч-
ні проєкти до 50% свого річного 
обсягу діяльності та скоротити 
щорічні викиди парникових газів 
щонайменше на 25 млн тон. 

Представлений підхід використо-
вує весь спектр фінансових інстру-
ментів ЄБРР, щоб мобілізувати 
кошти для фінансування кліматич-
них цілей, зокрема через співпра-
цю з донорами, серед яких:

Climate Investment Funds, один 
із найбільших у світі механізмів 
багатостороннього кліматичного  
фінансування для країн, що розви-
ваються, які прагнуть перейти до 
низьковуглецевого та сталого ро-
звитку. CIF працює у партнерстві 
з урядами, приватним сектором, 
громадянським суспільством, міс-
цевими громадами та шістьма ве-
ликими банками розвитку, зокре-
ма і ЄБРР, фінансуючи проєкти у 
сферах чистих технологій, доступу 
до енергії, стійкості до змін клімату 
та сталого лісового господарства, 
заміщення вугільної енергетики 
відновлюваною, «розумних» міст, 
природних рішень, декарбонізації 
промисловості та інтеграції ВДЕ.

Global Environment Facility
є найбільшим багатостороннім ці-
льовим фондом, зосередженим 
на наданні можливостей країнам, 
що розвиваються, інвестувати в 
проєкти зі збереження довкілля, 
та підтримки імплементації ос-
новних міжнародних екологічних 
конвенцій, зокрема щодо біоріз-
номаніття, зміни клімату, хімікатів 
та боротьби з опустелюванням. 
Фінансування GEF доступне для 
країн, що розвиваються, і країн 
з перехідною економікою, які 
прагнуть досягти цілей міжнарод-
них природоохоронних конвен-
цій та угод. Надається підтримка 
державним установам, організа-
ціям громадянського суспільства, 
компаніям приватного сектору, 

https://www.ebrd.com/what-we-do/get.html
https://www.ebrd.com/news/publications/sustainability-report/ebrd-sustainability-report-2021.html
https://www.ebrd.com/what-we-do/get.html
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395293641654&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.ebrd.com/sites/Satellite?c=Content&cid=1395293641654&pagename=EBRD%2FContent%2FDownloadDocument
https://www.climateinvestmentfunds.org/
https://www.thegef.org/
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науково-дослідним установам - 
для реалізації проєктів і програм, 
пов’язаних із збереженням, за-
хистом та оновленням навколиш-
нього середовища.

Green Climate Fund був створе-
ний 194 урядами задля досягнення 
цілі зі скорочення викидів парни-
кових газів у країнах, що розвива-
ються, та наданні допомоги враз-
ливим суспільствам адаптуватися 
до наслідків зміни клімату. GCF 
інвестує у проєкти в 4 сферах: під-
тримка навколишнього середови-
ща; енергетика та промисловість; 
безпека людей, засоби до існуван-

ня та добробут; землекористуван-
ня, ліси та екосистеми. Фінансу-
вання надається через механізми 
грантів, пільгових позик, гарантій 
чи інструментів участі у капіталі.

У рамках нового підходу ЄБРР 
працює у сферах ефективності 
використання енергії та ресурсів, 
циркулярної економіки, віднов-
люваних джерел енергії, стійкості 
до змін клімату та справедливого 
переходу. Банк має велику кіль-
кість програм для різних регіонів, 
зокрема для України відкритими є 
програми Green Cities, FINTECC та 
Green Economy Financing Facilities. 

«Зелені міста» 
Програма ЄБРР Green Cities була започаткована у 2016 
році з метою побудови кращого та більш сталого май-
бутнього для міст та їх мешканців. Загальний бюджет 
програми у 5 млрд євро, який складається з грошей 
ЄБРР та донорських коштів, спрямовується на допом-
огу містам у визначенні пріоритетів та подоланні еко-
логічних проблем. 
 
Програма зосереджена на вирішенні проблем у 
секторах:

розвитку міського транспорту

управління твердими побутовими відходами

стічних вод

енергетики та будівель

планування використання земель і, озеленення, 
догляд, охорона зелених насаджень та збереження 
біорізноманіття 

управління містами

фінансів

цифровізації

ЄБРР вже має досвід співпраці з містами різних країн, 
який дозволяє учасникам програми вирішувати ін-
фраструктурні задачі, покращувати стан довкілля та 
адаптуватись до змін клімату.  На підтримку від про-
грами можуть розраховувати міста, які знаходяться 

https://www.greenclimate.fund/
https://www.ebrd.com/what-we-do/get/programmes-and-themes.html
https://ebrdgreencities.com/
https://fintecc.ebrd.com/index.html
https://ebrdgeff.com/about-seff/
https://ua-energy.org/uk/posts/shcho-mozhe-daty-ukrainskym-hromadam-prohrama-zeleni-mista-vid-yebrr
https://ua-energy.org/uk/posts/shcho-mozhe-daty-ukrainskym-hromadam-prohrama-zeleni-mista-vid-yebrr
https://ua-energy.org/uk/posts/shcho-mozhe-daty-ukrainskym-hromadam-prohrama-zeleni-mista-vid-yebrr
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у країнах діяльності ЄБРР та мають населення від 50 
000 осіб. Також їм необхідно ухвалити документ щодо 
створення відповідного плану дій. 

З метою визначення пріоритетів та розробки заходів 
для вирішення своїх екологічних проблем до про-
грами, станом на червень 2022 року, включені 7 міст 
України, зокрема: Київ, Львів, Харків, Хмельницький, 
Кривий Ріг, Дніпро та Маріуполь.

Місто Львів доєдналось до програми на початку 2019 
року, а основним завданням Львівської міської рада 
при розробці Плану дій стало налагодження системи 
управління твердими побутовими відходами. Грома-
да отримала фінансування близько 35 млн євро від 
ЄБРР та інших партнерів, які спрямувала на впро-
вадження проєкту управління відходами у Львові. До 
того ж, реабілітація полігону в Грибовичах стала пер-
шим таким проєктом в рамках Національної стратегії 
управління твердими відходами.

Київська міська рада та ЄБРР розпочали співпрацю 
по програмі «Зелені міста» у березні 2019 року з ме-
тою вирішити проблеми кліматичних змін, довкілля 
у плануванні розвитку міста та інфраструктури. В ме-
жах Плану дій Київ має представити комплексну інве-
стиційну програму, спрямовану на декарбонізацію і 
сталий розвиток.

Того ж 2019 року до програми приєднались Кривий 
Ріг та Маріуполь. У Кривому Розі очікують розробку 
системного та комплексного підходу до вирішення 
проблем довкілля у плануванні розвитку міста та ін-
фраструктурних інвестицій. А в Маріуполі всі кошти 
за програмою мали піти на проєкт з модернізації ін-
фраструктури твердих побутових відходів (рекульти-
вація існуючих полігонів, будівництво нового поліго-
ну та заводу переробки відходів).

Інвестиції в будівництво нових полігонів твердих по-
бутових відходів, підприємств з переробки і компо-
стування – напрямок, який також обрала влада міста 
Хмельницький. Фінансовий пакет на 36,5 млн євро 
було підписано з ЄБРР у 2020 році. У Плані дій місто 
має визначити пріоритети для вирішення екологіч-
них проблем регіону.
У червні 2021 року Дніпро став шостим українським 

https://www.ebrdgreencities.com/our-cities
https://www.ebrdgreencities.com/our-cities
https://ua-energy.org/uk/posts/shcho-mozhe-daty-ukrainskym-hromadam-prohrama-zeleni-mista-vid-yebrr
https://kr.gov.ua/ua/news/pg/291019527167522_n/
https://kr.gov.ua/ua/news/pg/291019527167522_n/
https://ecolog-ua.com/news/mariupol-stav-tretim-mistom-v-ukrayini-yake-pryyednalosya-do-programy-zeleni-mista-yebrr
https://www.ebrd.com/dnipro-joins-ebrd-green-cities
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містом у програмі. Перший кредит ЄБРР планується 
використати для модернізації системи громадсько-
го транспорту. Враховуючи, що в місті розташовано 
багато заводів, покращення якості повітря є одним з 
пріоритетів для міської влади.

На початку жовтня 2021 року до програми приєдна-
вся Харків.

Зважаючи на активну залученість ЄБРР до підтримки 
проєктів в Україні (інвестиції в 2021 році склали понад 
1 млрд євро) та війну росії проти України, що завдає 
великих руйнувань містам, включеним до програми 
(Маріуполь знищено на 95-98%, у Харкові станом на 
березень 2022 року знижено 15% житлового сектору), 
дана програма може стати інструментом при віднов-
ленні України та «зеленій» відбудові міст.

https://www.ebrd.com/dnipro-joins-ebrd-green-cities
https://www.ebrd.com/EBRD-kharkiv-GCAP
https://www.ebrd.com/EBRD-kharkiv-GCAP
https://www.ebrd.com/news/2022/ebrd-delivers-nearrecord-investment-in-ukraine-in-second-year-of-pandemic.html?fbclid=IwAR3RVz57M75YLlTH5xRawvT1qVY2jaymEs-mhNI__JFwV5eB3w4w4Kbjerk
https://www.youtube.com/watch?v=nbT2TRLlzkM&t=257s&ab_channel=%D0%9E%D1%84%D1%96%D1%81%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://www.ukrinform.ua/rubric-ato/3444389-agresori-znisili-v-harkovi-15-zitlovih-budinkiv-terehov.html


ПОВОЄННЕ ВІДНОВЛЕННЯ 
ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ ДОВКІЛЛЯ

22

3   
Після воєн і загалом збройних конфліктів по-
стає першочергова потреба у відновленні базо-
вих умов життя і засобів для існування, що були 
зруйновані. Втім, у повоєнному плануванні від-
новлення країн, реконструкції та розвитку міст 
часто відсутні рішення однієї з основних про-
блем – знищення довкілля.

Незважаючи на важливий зв’язок між зброй-
ним конфліктом та його впливом на навколишнє 
середовище, який зберігається ще довго після 
припинення вогню та настання миру, суспіль-
ство, згадуючи жертви та підраховуючи втрати, 
забуває, що навколишнє середовище також є 
жертвою збройного конфлікту, хоч і мовчазною. 
Забруднення та деградація земельних ресур-
сів, надмірна експлуатація природних ресурсів 
і слабке екологічне управління, знищення еко-
систем та біорізноманіття мають прямі та довго-
строкові наслідки для громад та країни, і безпо-
середньо впливають на адаптацію та стійкість до 
кліматичних змін.

Зважаючи на необхідність спільних дій та внеску 
кожної країни, зокрема тих, що постраждали від 
збройного конфлікту та відновлюються, у проти-
дію змінам клімату, світова спільнота, зокрема 
уряди, міжнародні організації та експерти з охо-
рони навколишнього природного середовища 
вже напрацьовують ідеї та методи для вирішен-
ня широкого кола екологічних та кліматичних 
проблем за допомогою концепції природоорієн-
тованих рішень (nature-based solutions). 

Міжнародний союз охорони природи 
(International Union for Conservation of Nature) 
розробив Глобальний стандарт природоорієн-
тованих рішень для того, щоб уряди, бізнес, ін-
вестори, громади та громадські організації мог-
ли ефективно вирішувати соціальні проблеми, 
водночас забезпечуючи благополуччя людей 
та переваги для довкілля. У свою чергу, Еколо-
гічна асамблея Організації Об’єднаних Націй 
(United Nations Environment Assembly, UNEA) ор-
ганізувала міжнародно-правові дискусії на тему 

3

https://reliefweb.int/report/world/nature-based-solutions-vital-mitigating-conflict-linked-environmental-damage
https://paxforpeace.nl/what-we-do/publications/witnessing-the-environmental-impacts-of-war
https://news.un.org/en/story/2019/11/1050761
https://www.iucn.org/theme/ecosystem-management/our-work/iucn-global-standard-nature-based-solutions
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екологічної шкоди від збройних конфліктів та 
розробила резолюції (2/15, 3/1) щодо вирішен-
ня проблеми забруднення довкілля внаслідок 
збройного конфлікту, що підштовхнуло пробле-
му до рівня міжнародних юридичних дискусій 
та прискорило роботу з відновлення в Іраку. Та-
кож, певні напрацювання зі створення правово-
го поля щодо захисту навколишнього середо-
вища в умовах збройного конфлікту містяться у 
проєкті принципів Комісії міжнародного права 
ООН та у методичних рекомендаціях щодо охо-
рони навколишнього природного середовища 
відповідно до міжнародного гуманітарного пра-
ва Міжнародного комітету Червоного Хреста. 
Керівні принципи призначені полегшити ін-
структаж та підвищити обізнаність збройних сил 
у сфері міжнародного гуманітарного права щодо 
захисту природного середовища, що часто ігно-
рується. Їхня мета полягає в тому, щоб у  практич-
ний та ефективний спосіб сприяти підвищенню 
обізнаності про повагу та захист до природного 
середовища (особливо під час збройного кон-
флікту).

Втім, на думку експертів, чіткої рамки, механізму 
координації міжнародних зусиль щодо віднов-
лення навколишнього природного середовища 
унаслідок збройного конфлікту досі не створено.

Тим часом, існує достатньо ідей, що знаходять-
ся на межі різних секторів та можуть мати важ-
ливе значення у збереженні довкілля. Зокрема 
при проведенні гуманітарних операцій важли-
ве значення має вплив на довкілля. Рішення з 
застосуванням відновлюваних джерел енергії 
при переміщенні великої кількості населення, 
які постраждали від збройного конфлікту, може 
знизити викиди парникових газів і тим самим 
зменшити вплив на життя та здоров’я людей та 
стійкості навколишнього середовища.

У повоєнний час важливого значення для збере-
ження довкілля матиме питання розмінування 
територій та їх очищення від боєприпасів. У світі 
вже існують ініціативи, що працюють із наслідка-
ми забруднення протипіхотними мінами та ін-
шими вибухонебезпечними пережитками війни, 
і мають програми очищення для цілих регіонів. 
Ініціатива Великої «зеленої» стіни (Great Green 

https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/11189
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/30792
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/LTD/G22/348/04/PDF/G2234804.pdf?OpenElement
https://www.icrc.org/en/document/guidelines-protection-natural-environment-armed-conflict-rules-and-recommendations-relating
https://www.icrc.org/en/doc/resources/documents/article/other/57jn38.htm
https://reliefweb.int/report/world/nature-based-solutions-vital-mitigating-conflict-linked-environmental-damage
https://www.iucn.org/news/ecosystem-management/202002/no-longer-lost-translation-humanitarian-and-environmental-sectors-partner-nature-based-solutions
https://www.iucn.org/news/ecosystem-management/202002/no-longer-lost-translation-humanitarian-and-environmental-sectors-partner-nature-based-solutions
https://ceobs.org/mine-action-land-release-policies-should-promote-nature-based-solutions/
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Wall), започаткована Африканським союзом, 
об’єднує 20 країн, які працюють разом задля по-
вторного озеленення територій після очищення 
від мін та боєприпасів, підвищення стійкості до 
змін клімату та відновлення біорізноманіття.

В інших питаннях усунення наслідків збройних 
конфліктів та збереження довкілля природо-
орієнтовані рішення також можуть відігравати 
велике значення. Для прикладу:

процес біоремедіації з використанням при-
родних бактерій з ґрунтів можна використовува-
ти для розщеплення нафти і таким чином усува-
ти наслідки розливів та здійснювати очищення 
забруднених ґрунтів, як це було застосовано в 
Іраку; 

прибирання завалів та сміття зі зруйнованих 
та напівзруйнованих війною міст також може 
здійснюватись екологічно безпечним спосо-
бом, як це було в іракському місті Мосул, де ро-
зробляли механізм повторного використання 
та переробки сміття від пошкоджених будівель 
та інфраструктури з бетону, кладкової цегли, бу-
дівельного каменю, гіпсу, скла, деревини та ін-
ших матеріалів;

проблему вирубки лісів та експлуатації при-
родніх ресурсів внаслідок збройних конфлік-
тів націлена подолати Ініціатива мирних лісів 
(Peace Forest Initiative), яка має намір допомогти 
вирішити деякі з найскладніших ситуацій тран-
скордонного управління спільними природни-
ми ресурсами. 

Ініціатива сприяє співпраці між країнами для 
відновлення, реабілітації деградованих земель 
і лісів у вразливих і постконфліктних регіонах. 
Вона має на меті налагодити широке партнер-
ство із залученням різноманітних зацікавлених 
сторін, включаючи уряди, організації громадян-
ського суспільства, місцеві громади, донорів, 
технічних експертів та міжнародні організації, до 
вирішення питань управління земельними ре-
сурсами та лісами, їх відновлення та покращен-
ня продовольчої безпеки.

https://www.unep.org/news-and-stories/story/microbes-offer-hope-cleaning-iraq-conflicts-pollution-legacy
https://www.unep.org/news-and-stories/story/microbes-offer-hope-cleaning-iraq-conflicts-pollution-legacy
https://www.unep.org/resources/publication/mosul-debris-management-assessment
https://www.unep.org/resources/publication/mosul-debris-management-assessment
https://www.unccd.int/news-stories/press-releases/unccd-ready-welcome-countries-new-peace-forest-initiative
https://www.unccd.int/sites/default/files/sessions/documents/2019-09/ICCD_COP%2814%29_MISC.1-1915411E_0.pdf


У повоєнний час чи постконфліктних ситуаціях 
питання управління природними ресурсами та 
прийняття рішень задля збереження довкілля 
може не ставитись у пріоритет відбудови. У ба-
гатьох випадках прагнення до швидкої рекон-
струкції, відновлення критичної інфраструктури 
та забезпечення базових потреб постражда-
лих буде мати першочергове значення, витіс-
няючи важливість прозорості, справедливого 
розподілу ресурсів та питання сталого управлін-
ня природними ресурсами.

Окремої уваги потребує врахування принципів 
сталого розвитку під час масштабної відбудо-
ви. Втім, рішення відкласти природоорієнтовані 
рішення на довгострокову перспективу може 
мати негативний вплив на екологію та клімат. 
Саме тому, важливим є врахування принципів 
та підходів «зеленого» відновлення на всіх ета-
пах повоєнного відновлення. Також, відсутність 
згадки з боку ЄС екологічних реформ в умовах 
для початку переговорів про членство України 
може дати хибний імпульс. 

ВИСНОВКИ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ
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4



до процесу планування відбудови потрібно залу-
чати технократичну команду, яка б мала компе-
тенції та повноваження для розробки і прийняття 
ефективних рішень, для того, щоб процес плану-
вання та затвердження не займав більше часу, 
ніж сама відбудова

— 

— 

при плануванні процесу відбудови України нада-
ти організаціям громадянського суспільства, зо-
крема аналітичним центрам, роль «незаангажо-
ваного експерта», який міг би здійснити критичну 
оцінку поданих проєктних пропозицій на пред-
мет їй відповідності меті відновлення, правилам 
і стандартам ЄС, надати обґрунтовані пропозиції 
на доповнення або зміну передбачених проєктів.;

передбачити залучення до реалізації проєктів на 
місцях бізнес-спільноти і представників громад.
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Уряду України 
(Мінфін):

за досвідом Боснії та Герцеговини - при початку 
реконструкції, відновлення країни після війни 
передбачити механізм координації міжнародної 
допомоги та управління проєктами, зокрема пе-
редбачити залучення міжнародного фінансуван-
ня переважно у формі грантів, сфокусуватися на 
цілях швидкої та успішної реконструкції базової 
інфраструктури;

Уряду України 
(Мінрегіон, 
Мінфін):

за досвідом Польщі щодо відбудови Варшави - до 
закінчення війни вести напрацювання змін до ге-
неральних планів зруйнованих, чи тих, що зазна-
ли руйнувань, міст, що дозволить без відтерміну-
вання їх затвердити та приступити до процесу 
відновлення на практиці;

РЕКОМЕНДАЦІЇ

вже зараз доцільно розпочати пошук таких 
фахівців, з прицілом на виконання робіт, що 
потребують технічної експертизи (за ана-
логією до бази наявності будівельних ма-
теріалів, яку створює Мінрегіон);

такий процес може передбачати створення 
проєктних офісів на місцях, безпосередньо у 
постраждалих громадах.
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Уряду України 
(Міндовкілля, 
Мінрегіон), ОВА, 
адміністраціям 
міст:

Уряду України 
(СКМУ, 
Мінцифри): 

ширше використовувати можливості  спеціалізо-
ваних програм міжнародної  технічної допомоги 
для міст, зокрема програми «Зелені міста» (Green 
Cities), учасниками якої вже є 7 міст України. 
Оскільки, більшість цих міст вже зазнали значних 
руйнувань під час війни, доцільно розглядати як 
розширення сфери дії програми на питання «зе-
леного» відновлення, так і долучення до цієї про-
грами нових українських міст. Втім, це має бути 
також предметом переговорів із ЄБРР.

з метою забезпечення належного управління 
природними ресурсами та збереження довкілля 
у процесі післявоєнного відновлення – вивчити 
доцільність чергової адміністративної реформи, 
яка може заблокувати роботу одразу двох міні-
стерств (Міндовкілля та Міненерго) та підпоряд-
кованих відомств, які не будуть повноцінно пра-
цювати під час реорганізації.

Уряду України 
(Міндовкілля, 
Міненерго та 
інші ЦОВВ):

зважаючи на важливість озеленення країни після 
очищення від мін та боєприпасів (кейс aфрикан-
ських країн – ініціатива Великої “зеленої» стіни) та 
подолання проблеми вирубки лісів та експлуата-
ції природніх ресурсів внаслідок збройних кон-
фліктів (Ініціатива мирних лісів) у рамках ініціа-
тиви «Зелена країна» передбачити відновлення 
деградованих земель, лісів, природніх екосистем 
у постконфліктних регіонах.

розглянути можливість використання процесу 
біоремедіації з використанням природніх бак-
терій з ґрунтів для розщеплення нафти і таким 
чином прибирання розливів нафти та очищен-
ня забрудненої землі (за кейсом Іраку) для місць, 
де стався розлив нафти, зокрема зруйнованих 
нафтобаз України та інших промислових майдан-
чиків.

звернути увагу на програми та можливості фінан-
сування ЄС, що відкриваються Україні з набуттям 
статусу кандидата на членство в ЄС.
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