ПОЗИЦІЙНИЙ ЛИСТ
ЩОДО ПРОЕКТУ ПЛАНУ
ВІДНОВЛЕННЯ:
НАРАЗІ ДОКУМЕНТ
НЕ ВИГЛЯДАЄ ЯК
“УКРАЇНСЬКИЙ
ЗЕЛЕНИЙ КУРС”

Проєкт «Інтеграція сталого розвитку в Україні у відповідності
до Європейської зеленого курсу (ЄЗК)» уважно відслідковує
прогрес із розробленням Плану відновлення України (далі
– проєкт Плану), який було презентовано у м. Лугано (Швейцарія) 4 липня 2022 року, та матеріали якого були представлені на публічне обговорення Кабінетом Міністрів України.
Ми детально опрацювали опубліковані матеріали та оцінили їх з точки зору відповідності напрямам ЄЗК і можемо виділити наступні основні зауваження:
Наразі у документі відсутня чітка пріоритетність саме зеленого повоєнного відновлення України, зокрема немає системного підходу до впровадження відповідних механізмів
та заходів на різних етапах відновлення. План містить окремі
елементи Європейського зеленого курсу, проте відсутність наскрізних кліматичних та екологічних цілей та завдань робить
його зелену складову недостатньо амбітною для повноцінного долучення України до ЄЗК.
Відповідно, попри заявлену мету запровадити інтегровану
кліматичну політику в Україні, проєкт Плану, матеріали якого
підготовлені різними робочими групами, не містить наскрізного характеру цього завдання, як і механізм та конкретні заходи його реалізації.
У частинах проєкту Плану, що стосується довкілля, спостерігається брак уваги до подолання наслідків війни, відсутні конкретні показники ефективності (KPI) заходів та відповідні системні механізми екологічної політики.
Частині проєкту Плану присвяченій енергетиці також бракує пріоритетності заходів декарбонізації у відбудові сектору
та системності підходу у довгостроковій перспективі.
Загалом документ має радше характер набору несистемних
«побажань», ніж візійного документу планування, де наявне
зрозуміле цілепокладання, пріоритетність заходів, зв’язок з
наявними стратегічними документами тощо.
На нашу думку, критично важливим є всебічне врахування
принципів ЄЗК у плануванні та здійсненні повоєнної відбудови України, оскільки такий підхід допоможе одночасно забезпечити зелену трансформацію економіки України, створити
передумови для впровадження нових технологій, залучення
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інвестицій та модернізації низки ключових секторів, а також
максимально сприяти набуттю повноцінного членства України в ЄС.
Виходячи з цього, експерти проєкту активно включилися у роботу на рівні груп Національної ради з відновлення України,
що вели напрацювання проєкту Плану ще до Міжнародної
конференції з питань відновлення України (URC 2022) у Лугано. Наявний проєкт Плану та запропоновані заходи, опубліковані КМУ, дозволили оцінити, наскільки враховано підходи
ЄЗК та подані нами пропозиції.
За підсумками, ми вітаємо широке залучення різних зацікавлених сторін до розроблення цього документа. Попри
те, що проєкт Плану та запропоновані заходи у окремих частинах відповідають програмним цілям ЄЗК, ми також вважаємо, що зазначені заходи потребують суттєвого доопрацювання для якісного врахування положень ЄЗК.
Команда проєкту висловлює наступні конкретні міркування та пропозиції, до тих розділів проєкту Плану, які стосуються ключових напрямів ЄЗК.
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ЗАГАЛЬНІ
ПРОПОЗИЦІЇ
У напрацюваннях за напрямками «Екологічна безпека», «Енергетична безпека», «Будівництво, містобудування, модернізації
міст та регіонів», «Відновлення та розвиток економіки»,
«Європейська інтеграція»:
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Врахувати пріоритизацію саме зеленої повоєнної відбудови України як ключової візії для всього документу.
Посилити

синхронізацію

підходу

та

методологічну

цілісність положень, що стосуються боротьби зі зміною
клімату;
Розробити чіткі показники виконання цілей та методологію їх розрахунку;
Більш ґрунтовно врахувати специфіку повоєнної відбудови у деяких напрямах, зокрема того, що стосується екологічної безпеки;
Переглянути наявні заходи із збільшення генерації з ВДЕ
у напрямку збільшення амбітності на період до 2026 року,
зокрема у відновленні зруйнованих потужностей ВДЕ та
перетворенні потужностей «традиційної» генерації;

6

Передбачити чіткий план заходів щодо виправлення
попередніх недоліків у роботі енергетичного сектору та
забезпечення стабільних законодавчих, регуляторних,
технологічних та фінансових передумов для впровадження запропонованих проєктів із врахуванням відповідних
новел у європейському законодавстві;
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Розглянути заходи із збільшення енергетичної ефективності та екологічної безпечності роботи

енергетичної

інфраструктури, а також продовжити роботу із імплементації Регламенту (ЄС) № 347/2013 (враховуючи останні зміни).
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Розробити детальні заходи щодо створення системи державного моніторингу обліку використання енергоресурсів побутовими споживачами; проведення реформи системи соціальної допомоги в енергетичному секторі з

4

урахуванням адресного підходу та стимулювання енергетичної ефективності; створення системи підтримки
розподіленої генерації та ініціатив з управління попитом
із передбаченням відповідних ринкових та регуляторних
стимулів - беручи до уваги пропозиції надані раніше.
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Переглянути заходи з посилення енергетичної ефективності будівель з точки зору останніх напрацювань Єврокомісії та пропозицій плану REPowerEU;
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Посилити координованість заходів та проєктів Плану,
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Передбачити чіткі механізми врахування екологічних

поданих від різних робочих груп, у рамках кінцевої версії
Плану;

міркувань на всіх трьох етапах відновлення: під час воєнних дій, одразу після та у короткостроковій перспективі (у
т.ч. шляхом вдосконалення ОВД та СЕО).
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СЕКТОРАЛЬНІ
ПРОПОЗИЦІЇ
Можна відзначити часткову відповідність загальному напряму
ЄЗК щодо збільшення кліматичних амбіцій до 2050 року, проте
проєкту Плану бракує цілісності та послідовності підходу. Інтегрована кліматична політика – одна з ключових реформ, визначена робочою групою «Екологічна безпека», впровадження якої
є необхідною для досягнення стратегічної цілі повоєнного відновлення щодо чистого та безпечного довкілля. Проєкт Плану також містить напрацювання робочих груп з окремих кліматичних
питань, зокрема у сферах енергетичної безпеки, розвитку економіки, інфраструктурних проектів, будівництва та модернізації
міст, європейської інтеграції. Водночас, зазначені напрацювання
не мають чіткої координації, пріоритетності та не сформовані за
єдиною методологією. Цілісного бачення, рамок відновлення, які
б визначили зміну клімату як наскрізний напрям подальшого розвитку України та досягнення кліматичної нейтральності загалом
Україною та зокрема секторами економіки у планах відновлення, розроблених іншими робочими групами, немає.
Серед основних недоліків кліматичної частини проєкту Плану
можна виділити:
відсутність вимірюваних кількісних показників, що дозволяють
оцінити прогрес у досягненні його цілей і завдань. Так, одним із
показників досягнення інтеграції кліматичних цілей в усі сектори
економіки лише зазначено «кількість викидів парникових газів»,
але конкретного кількісного показника скорочення немає;
ототожнення цілей і завдань із заходами, дублювання/перепис
завдань із чинних стратегій і планів без урахування чинників післявоєнного відновлення.
Водночас ми вважаємо, що в Україні наявний потенціал для
збільшення зазначених кліматичних амбіцій, зокрема якщо
буде переглянуто та доповнено напрацювання інших робочих
груп щодо проєктів у найближчій перспективі (у перші роки після завершення активних бойових дій). Разом з цим, вважаємо за
потрібне посилювати роботу із створення необхідних передумов для якісного впровадження проєктів, усунувши наявні недоліки в роботі енергетичного сектору, який генерує найбільше
парникових газів (див. конкретні пропозиції нижче) та створив-
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ши податкові, регуляторні, фінансові та інші економічні стимули
для декарбонізації та енергетичної ефективності в усіх секторах
економіки .
Говорячи про взаємозв’язок проєктів із досягненням цілі ЄЗК
щодо забезпечення чистої, доступної та безпечної енергії, слід
відзначити, що попри велику амбітність окремих кроків, зокрема
проєктів щодо збільшення потужностей ВДЕ, накопичення енергії, розвитку водневих та біометанових технологій (напрацювання робочої групи «Енергетична безпека»), залишаються прогалини стосовно збільшення частки генерації з ВДЕ та інших
заходів із декарбонізації енергетичного сектору у період до
2026 року. На нашу думку, пріоритетні завдання та проєкти повинні стосуватися відновлення зруйнованих внаслідок війни генеруючих потужностей та включення технологій ВДЕ до проектів
модернізації об’єктів «традиційної» генерації (зокрема, часткове
переведення ТЕС/ТЕЦ на біопаливо). Водночас, говорячи про розвиток окремих видів ВДЕ, зокрема біопалив, слід звернути увагу
на найбільш гармонійні та сталі технології, узгоджені із підходом
ЄС, наприклад, зменшення використання сільськогосподарських культур у виробництві таких палив з огляду на ризики витіснення продовольчого сільськогосподарського виробництва та
негативний вплив на землі іншого призначення.
Для здійснення цих заходів також необхідно приділити значну
увагу оновленню прогнозів щодо розвитку Об’єднаної енергетичної системи України, враховуючи вплив війни та останні
тенденції у розвитку та вартості нових технологій. Водночас, запровадження цих амбіцій вимагатиме вироблення системного
підходу до вирішення проблем енергетичного сектору, усунення
заборгованостей та забезпечення прогнозованої тарифної та цінової політики. У зв’язку з цим, ми також вітаємо направленість
проєкту Плану на вирішення проблем функціонування енергетичних ринків та висловлюємо сподівання, що попередні рекомендації, зокрема надані DiXi Group в контексті повоєнної зеленої відбудови, будуть також враховані. Вироблення стійкої та
прогнозованої системи фінансування заходів, вирішення системних фінансових проблем на енергетичних ринках матиме
визначну роль і для інвестування в амбітні проєкти із побудови
понад 30 ГВт встановленої потужності для виробництва водню з
ВДЕ, передбачених проєктом Плану.
У контексті забезпечення енергетичної безпеки України, ми також із розумінням ставимося до направленості проєкту Плану на
збільшення видобутку енергетичних ресурсів, а також розвитку
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інфраструктури для транспортування та зберігання природного
газу та нафти. В той же час ми закликаємо до збалансованого підходу у розвитку зазначених секторів з урахуванням альтернативних засобів досягнення енергетичної незалежності України,
зокрема заходів енергетичної ефективності (у т.ч. передбачених
у плані REPowerEU). Окрім того, звертаємо увагу на можливість
підвищення ефективності та екологічної безпечності роботи
енергетичної інфраструктури, що одночасно сприятиме реалізації принципів ЄЗК та цілям України в контексті енергетичної
безпеки. Повноцінна імплементація Україною Регламенту (ЄС)
№347/2013 щодо транс’європейської енергетичної інфраструктури, враховуючи останні зміни, сприятиме створенню поліпшених передумов. Також ми закликаємо надавати пріоритет проектам, які спрямовані на впровадження нових без-вуглецевих
технологій в Україні і зменшенню залежності від імпорту палив
необхідних для генерації, зокрема проекти по створенню додаткових об’єктів атомної генерації повинні бути оцінені відповідно
до актуальних даних щодо безпекових ризиків та втрачених потужностей і з оцінкою альтернативних можливостей заміщення
таких втрачених потужностей у ході повоєнної відбудови.
В проєкті Плану досить обтічно згадується ще один важливий
напрямок ЄЗК - реформування енергетичних ринків для досягнення цілей декарбонізації. Документ хоч і декларує лібералізацію енергетичних ринків як мету, проте які економічні, законодавчі та регуляторні заходи будуть вживатись для
її досягнення, не уточнюється. Наявні окремі ініціативи - як-от
введення Feed-in-premium для виробників ВДЕ, врегулювання
заборгованостей, введення сервісу для зміни постачальника на
базі “Дії” - недостатні для цілісного реформування енергетичних
ринків, оскільки відсутнє реалістичне бачення імплементації цих
реформ у короткій перспективі та не надається достатня увага
створенню пердумов для максимальної інтеграції ВДЕ у проекти відбудови зруйнованої інфраструктури під час бойових дій.
На противагу цьому ЄЗК вже передбачена комплексна реформа ринку електроенергії ЄС, покликана забезпечити інтеграцію
зростаючих потужностей ВДЕ в енергосистему, активнішу участь
споживачів у балансування попиту та пропозиції, масштабне
розгортання потужностей для зберігання електроенергії.
Проте, перш ніж вдатись до аналогічних реформ, Україні слід виконати низку вимог європейського законодавства, які були розроблені до ЄЗК, найголовнішими серед яких є імплементація
REMIT (до слова, усунення перекосів на оптовому ринку електроенергії були серед рекомендацій Єврокомісії в Імплементаційно-
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му звіті про виконання Україною Угоди про асоціацію у 2021 році),
визначення категорії “вразливого споживача” як відправна
точка для оптимізації системи соціальної підтримки кінцевих
споживачів та надання їм правильних цінових сигналів, забезпечення ефективного анбандлінгу операторів розподільчих
мереж для забезпечення конкуренції на роздрібних ринках газу
та електроенергії.
Впровадження таких заходів відповідатиме іншому важливому
напряму ЄЗК – будівництву та реновації енергетично- та ресурсно-ефективним шляхом. У рамках роботи в групі «Енергетична
безпека», нами були надані деякі пропозиції щодо підвищення
енергетичної ефективності, зокрема стосовно створення системи державного моніторингу, реформування системи соціальної
допомоги та створення системи підтримки розподіленої генерації. Ці пропозиції згадані у проєкті документу лише дотично, саме
тому необхідне врахування конкретних механізмів та підходів.
Окрім цього, вважаємо за доцільне підвищення амбітності запропонованих заходів у сфері енергетичної ефективності, які
було включено до проєкту Плану. Зокрема у напрацюваннях робочої групи «Будівництва, містобудування, модернізації міст та
регіонів», серед заходів термомодернізації та енергоефективності будівель, слід врахувати відповідність проектів та пропонованих заходів діючим директивам ЄС, а також пропозицію Єврокомісії щодо посилення амбітності цілей з енергоефективності
до 2030 року (також на підставі плану REPowerEU).
Значна частина заходів проєкту Плану стосується інших політик,
передбачених ЄЗК, зокрема збереженню та відновленню екосистем та біорізноманіття. Водночас, говорячи про цю частину
проекту Плану, що переважно відображено в заходах охорони
довкілля (розділ «Екологічна безпека»), можна відзначити лише
загальне відображення підходу ЄЗК, без врахування специфіки
України та повоєнної відбудови, а також відсутні конкретні пропозиції щодо механізмів інтеграції екологічних та кліматичних питань у процес повоєнного відновлення (окрім удосконалення процедур стратегічної екологічної оцінки (СЕО) та оцінки
впливу на довкілля (ОВД) у воєнний час). Спостерігається і значна диспропорційність у фінансових потребах (від 16 тис. євро до
7,3 млрд євро), що ускладнює синхронізацію заходів у цьому напрямку.
Проєкт Плану також приділяє деяку увагу іншим напрямам ЄЗК
(«Від ферми до виделки», мобілізації промисловості для чистої та
циркулярної економіки тощо), зокрема серед пріоритетів можна
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виділити стале відновлення, стійку мобільність, зменшення забруднення довкілля, біорозмаїття, сталу аграрну політику тощо.
Із позитивних напрацювань можна визначити пропозиції щодо
оновлення законодавства та нормативних актів у сфері управління відходами та рециркуляції, а також низку проєктів, що стосуються рециркулярної економіки. Проте, в проєкті Плану, знову
ж таки, бракує єдиного методологічного підходу, вимірюваних
показників досягнення цілей та покрокового плану заходів (із
відповідною пріоритизацією), що є важливим для започаткування ефективної політики в цій сфері в Україні.

Розраховуємо
врахувати

на

подальшу

рекомендації,

співпрацю

надані

і

можливість

проєктом

«Інтеграція

сталого розвитку в Україні у відповідності до Європейської зеленого курсу (ЄЗК)», що виконується за підтримки ЄС, у
подальшому процесі розроблення Плану.
Олена Павленко
ГО «DiXi Group»
Наталія Андрусевич
РАЦ «Суспільство і довкілля»
Святослав Павлюк
Асоціація «Енергоефективні міста України»
Євгенія Матейчук
ГО «Українська академія лідерства»
Валентина Белякова
ГО «Жіночий енергетичний клуб»
Олеся Крамаренко
ГО «Дзига»
Микола Рябика
ГО «Плато»
Даний документ був виготовлений за фінансової допомоги Європейського Союзу
у межах
проєкту «Інтеграція сталого розвитку в Україні відповідно до Європейського зеленого курсу». Проект
реалізується
консорціумом
громадських
організацій,
зокрема:
ГО
«ДІКСІ
ГРУП»,
ГО «РЕСУРСНО-АНАЛІТИЧНИЙ ЦЕНТР «СУСПІЛЬСТВО І ДОВКІЛЛЯ»,
ДОБРОВІЛЬНЕ ОБ’ЄДНАННЯ
ОРГАНІВ
МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ-АСОЦІАЦІЯ
«ЕНЕРГОЕФЕКТИВНІ
МІСТА
УКРАЇНИ»,
ГО «УКРАЇНСЬКА АКАДЕМІЯ ЛІДЕРСТВА», ГО «ЖІНОЧИЙ ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КЛУБ УКРАЇНИ», ГО «ДЗИГА»,
ГО «ПЛАТО» під загальною координацією ГО «ДІКСІ ГРУП».
Відповідальність за зміст цього документа несе ГО «ДІКСІ ГРУП» і за жодних обставин зміст не може вважатися таким, що відображає позицію Європейського Союзу.
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