
РЕФОРМА НАЧИСТО

Аналіз потенційного впливу (ex ante) 
впровадження Директиви 2010/75/ЄС 

про промислові викиди 
(інтегроване запобігання та контроль забруднення) 

в енергетичному секторі України

РЕЗЮМЕ

Київ, 2022 р.



Авторський колектив: 

Ольга Полуніна, менеджер у сфері сталого розвитку ГО «DiXi Group» 

Олена Агапова, аналітик проєкту 

Редактор: 

Роман Ніцович, директор з досліджень ГО «DiXi Group» 

Висловлюємо вдячність за приділений час і обмін знаннями експертам, які брали участь у 
консультаціях в рамках підготовки дослідження:

Дмитро Скрильніков, адвокат, голова ГО «Бюро екологічних розслідувань» 

Олег Савицький, експерт з кліматичної та енергетичної політики Української Кліматичної 
Мережі, програмний менеджер ГО «Razom We Stand»

Ольга Семків, директор з охорони навколишнього середовища «АрселорМіттал Кривий Ріг»

Рімма Куштим, старша експертка з питань реформи промислового забруднення та моніторингу 
якості повітря Команди підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та природних 
ресурсів України

Світлана Сушко, керівниця напряму з питань зменшення промислового забруднення, 
заступниця директора Команди підтримки реформ при Міністерстві захисту довкілля та 
природних ресурсів України

Публікацію підготовлено завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство 
США з міжнародного розвитку (USAID) в рамках проєкту USAID «Прозорість енергетичного секто-
ру», який виконує ГО «ДІКСІ ГРУП». За зміст інформації несе виключну відповідальність ГО «ДІКСІ 
ГРУП», він не обов’язково відображає погляди USAID або Уряду Сполучених Штатів. 

© ГО “ДІКСІ ГРУП”, 2022 р.



3Аналіз потенційного впливу впровадження Директиви 2010/75 в енергетичному секторі України

РЕЗЮМЕ 
Дослідження було проведено протягом квітня 2021 року – серпня 2022 року. Його метою є ана-
ліз стану впровадження вимог Директиви 2010/75/ЄС в Україні та можливих сценаріїв реалізації 
державної політики у сфері промислового забруднення, прогнозування потенційного впливу їх 
реалізації на енергетичний сектор, соціально-економічний розвиток країни в цілому. Основним 
завданням дослідження є визначення оптимального сценарію реалізації державної політики у 
сфері промислового забруднення з урахуванням різних соціально-економічних, політичних, фі-
нансових чинників та, наскільки можливо, з урахуванням стану війни, в якому опинилася Україна 
після 24 лютого 2022 року внаслідок повномасштабного вторгнення рф.

До сфери охоплення даного дослідження включено галузі енергетичного сектору, які віднесені 
до категорії «Енергетика» у Додатку І Директиви 2010/75/ЄС, тобто виробництво енергії (великі 
спалювальні установки), коксохімічну та нафтогазопереробну промисловість. 

Розділ 1 присвячений аналізу особливостей політики ЄС у сфері запобігання, зменшення та контр-
олю промислового забруднення в контексті глобального тренду декарбонізації, а також чинного 
національного законодавства у сфері промислового забруднення та стану впровадження Дирек-
тиви 2010/75/ЄС в Україні. 

У Розділі 2 висвітлено досвід впровадження Директиви 2010/75/ЄС в обраних країнах ЄС (Німеч-
чині, Польщі, Чехії і Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії), включаючи 
обсяги інвестицій, витрачених на екологічну модернізацію підприємств, та отриманий екологічний 
ефект.

У Розділі 3 авторами проаналізовано три можливі сценарії реалізації політики щодо зменшення, 
запобігання та контролю промислового забруднення: 

1. Консервативний сценарій
Передбачає формальне впровадження реформи промислового забруднення (згідно з 
Директивою 2010/75/ЄС), тобто буде прийняте законодавство, що запроваджує систему 
інтегрованих дозволів, проте перехід на жорсткіші екологічні нормативи, що відповідають 
висновкам НДТМ, не здійсниться. При цьому частина вугільних ТЕС після відпрацювання лімі-
тів робочих годин закриється, а інша частина – продовжуватиме працювати без відповідності 
вимогам Директиви для забезпечення маневрених потужностей в ОЕС. Коксохімічна промис-
ловість реалізує вимоги Директиви частково, що згодом на фоні поновлення та зростання 
економічних темпів нівелюватиметься ростом обсягів виробництва коксохімічної продукції 
(за умови сприятливого розвитку подій: тобто, воєнні дії не впливатимуть безпосередньо на 
сектор) та відповідно – викидів забруднюючих речовин. 

Результати реалізації сценарію для сектору виробництва електроенергії полягатимуть у збе-
реженні поточної структури генерації, де вугілля складатиме вагому частку, при цьому част-
ка використання ВДЕ зросте орієнтовно до 25% у період до 2035 року та до 32,5% у 2050 
році. Сценарій не передбачає залучення додаткового фінансування для виконання вимог 
Директиви, тому очікується, що обсяг капітальних інвестицій енергогенеруючих та коксохі-
мічних підприємств залишатиметься на поточному рівні. Але такий підхід спричинить суттєве 
зростання викидів забруднюючих речовин та парникових газів у довгостроковій перспективі. 

Переваги: 

 ● відсутність потреби значних за обсягом інвестицій на екологічну модернізацію та міні-
мальні втручання для бізнесу. 



4 DiXi Group

Слабкі сторони та ризики: 

 ● підприємства згодом будуть вимушені платити високу ціну «вуглецевого мита» і втрачати 
конкурентоздатність;

 ● держава продовжуватиме субсидувати збиткову вугільну галузь;

 ● залежність енергетики від викопних видів палива та їх імпорту;

 ● зростання негативного впливу викидів забруднюючих речовин на стан довкілля, зміни 
клімату та здоров’я населення;

 ● невиконання Україною зобов’язань із впровадження умов Договору про заснування 
Енергетичного Співтовариства, Угоди про Асоціацію, що може мати негативні політичні та 
економічні наслідки, аж до зупинення/уповільнення процесу вступу до ЄС. 

2. Базовий сценарій 
Передбачає реальне впровадження політики реформування сфери промислового забруд-
нення відповідно до Директиви 2010/75/ЄС, але з певною затримкою. Прийнятий Закон 
«Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення» надаватиме право 
підприємствам отримувати відступ на строк від 7 до 15 років для переходу до екологічних 
нормативів, відповідних висновкам НДТМ. Строк реалізації НПСВ відтермінується на 5 років. 
Таким чином, повне виконання вимог Директиви стане можливим у 2040-2050-х роках. 

Заплановане в рамках НПСВ скорочення викидів реалізується повністю, але ближче до 2040-
го року. Коксохімічна промисловість також скоротить викиди - частково за рахунок заходів 
екомодернізації, частково внаслідок скорочення обсягів виробництва приблизно на 30-35% 
до 2050 року. До 2025 року структура виробництва електроенергії є подібною до першого 
сценарію, а у період після 2025 року відбудеться поступове скорочення частки вугільних ТЕС 
та нарощення потужностей ВДЕ. Сценарій сприяє виконанню міжнародних зобов’язань щодо 
скорочення викидів та частково – щодо декарбонізації, проте про досягнення цілей вуглеце-
во нейтральної економіки до 2060 року мова не йде. 

Переваги:

 ● менш напружений графік реалізації реформ – як для держави, так і для бізнесу;

 ● достатність часу для прийняття нормативної бази, розробки та реалізації проєктів рекон-
струкції, пошуку інвестицій, запуску механізму фінансування заходів НПСВ;

 ● повне досягнення (хоча із затримкою) поставлених цілей щодо виконання вимог Директиви.

Слабкі сторони та ризики: 

 ● відтермінування переходу на жорсткіші екологічні нормативи матиме негативний вплив 
на здоров’я населення та стан довкілля (у т.ч. в контексті зміни клімату);

 ● держава продовжуватиме нести фінансовий тягар дотування вугільних шахт, поки є по-
пит на вугілля, а також фінансові втрати від наслідків захворюваності населення через 
забруднення повітря.

Слідування цим сценарієм може стати для України вимушеним через війну з рф (в залежності 
від її тривалості та характеру бойових дій), стану української економіки в цілому та енерге-
тичного сектору зокрема, а також наявності та обсягів зовнішньої фінансової підтримки на 
впровадження заходів екомодернізації.
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3. Оптимістичний сценарій 
Передбачає реалізацію реформи промислового забруднення в повному обсязі та в заяв-
лені терміни, ґрунтується на масштабних політичних амбіціях щодо досягнення екологіч-
них та кліматичних цілей. Відповідно до цього сценарію, на частині вугільних ТЕС у найближчі 
післявоєнні роки встановлюються сучасні пилогазоочисні системи відповідно до НПСВ, після 
чого вони продовжують працювати 15 років, виконуючи роль балансуючих потужностей в 
ОЕС. Паралельно, інша частина вугільних ТЕС/ТЕЦ підлягає заміщенню на ВДЕ (які до 2050 
року досягають понад 50% у структурі виробництва електроенергії) із системами накопичен-
ня енергії. У період 2045-2050 рр. відбувається повна відмова від вугільних ТЕС, ці активи ви-
водяться з експлуатації. Так само коксохімічні підприємства модернізують частину коксових 
батарей, дозволяючи їм працювати ще певний час. А інша частина коксохімічних виробництв 
поступово виводиться з експлуатації, досягаючи скорочення на 90% до 2050 року, причому 
металургійна галузь активно інвестує у нові сталеплавильні технології. В результаті реалізації 
означених заходів викиди забруднюючих речовин та парникових газів максимально знижу-
ються, що дозволяє наблизитися до мети декарбонізації енергетики у 2050-х роках. З огляду 
на низку переваг, цей сценарій є найоптимальнішим, але існує ризик, що через війну та осла-
блення економіки країни цей сценарій неможливо буде реалізувати, принаймні у заявлені 
строки.

Переваги:

 ● виконання усіх взятих Україною зобов’язань, у т. ч. щодо відмови від вугілля до 2040 р.;

 ● мінімізація впливу промислового забруднення на довкілля та населення, слідування ці-
лям Європейського зеленого курсу щодо нульового забруднення; 

 ● зміцнення енергетичної безпеки за рахунок заміщення викопних палив, що імпортуються, 
на ВДЕ;

 ● підвищення конкурентоспроможності на міжнародному ринку за рахунок підвищення 
ефективності виробництва та зниження вуглецевого сліду продукції.

Слабкі сторони та ризики: 

 ● необхідність великого обсягу інвестицій, значне фінансове навантаження на бізнес, насе-
лення та державний бюджет у короткі терміни.

Таким чином, повноцінна реформа у сфері запобігання, зменшення та контролю промислового 
забруднення полягає не лише в запровадженні інтегрованого дозволу. Вона тягне за собою на-
багато масштабніші зміни, це системна реформа багатьох напрямків, а не лише дозвільного. Вона 
має забезпечити перехід до НДТМ, виконання заходів з екологічної модернізації та спонукатиме 
бізнес до впровадження нових екологічно безпечних технологій. 

В результаті аналізу досвіду європейських країн та сценаріїв реалізації державної політики щодо 
запобігання, зменшення та контролю промислового забруднення в енергетичному секторі Укра-
їни, авторами надано рекомендації щодо вибору оптимальних сценаріїв у залежності від різної 
тривалості війни в Україні:

 ● Якщо війна в Україні завершиться протягом 2023 року і за умови достатньої зовнішньої 
фінансової підтримки на повоєнне відновлення (яка матиме за пріоритет «зелену» тран-
сформацію енергетичного сектору) може бути реалізований третій сценарій, і реформа 
промислового забруднення, включаючи заходи з екомодернізації виробництв, може бути 
впроваджена у заплановані терміни або з незначною затримкою в 1-3 роки. 
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 ● У разі затягування війни (якщо тривалість активних бойових дій перевищить 1-2 роки) та сут-
тєвого відставання від заявлених у нормативних документах строків, впровадження вимог 
Директиви 2010/75/ЄС може реалізуватися за другим сценарієм, який є менш бажаним, 
але в цілому прийнятним, оскільки передбачає досягнення більшості поставлених цілей, 
включаючи скорочення викидів забруднюючих речовин, перехід до жорсткіших екологіч-
них нормативів, зниження частки вугільної генерації та декарбонізацію енергетики, хоча і 
в довші терміни.

Також авторами підготовлена низка рекомендацій для уряду, бізнесу та інших зацікавлених сто-
рін, направлених на впровадження ключових аспектів реалізації державної політики щодо запобі-
гання, зменшення та контролю промислового забруднення, залежно від обраного сценарію:

 ● Навіть в умовах воєнного стану варто, за можливості, продовжувати роботу над прийняттям 
рамкового законодавства, що транспонуватиме норми Директиви 2010/75/ЄС, узгоджен-
ням стратегічних документів, напрацюванням механізмів фінансового забезпечення еко-
модернізації, заклавши таким чином підґрунтя для ефективної реалізації реформи пром-
забруднення у післявоєнний час. Відповідно Уряду та ВРУ рекомендується продовжити 
роботу над законопроєктом «Про інтегроване запобігання та контроль промислового 
забруднення», обравши за основу один з його варіантів –  6004 або 6004-2, та прийняти 
акт наприкінці 2022 р. – першій половині 2023 р. У процесі необхідно налагодити діалог 
та знайти консенсус з бізнес-спільнотою. При цьому важливо, щоб уряд і громадянське 
суспільство виступали на підтримку реформи єдиним скоординованим фронтом, оскільки 
супротив значного кола бізнесу зберігається, а під час війни може тільки посилитися.

 ● Уряду також варто приділити увагу синхронізації цілей, завдань та строків їх виконання, 
передбачених різними державними стратегічними документами (як-то оновлений НВВ, 
НПСВ, Концепція реалізації державної політики у сфері промислового забруднення тощо). 
Принцип наскрізності природоохоронної та кліматичної політики необхідно реалізувати 
в усіх галузевих стратегіях, програмах та планах (у т. ч. оновленій Енергетичній стратегії 
України та інтегрованому Плані з енергетики та клімату до 2030 року на період до 2050 
року, Концепції розвитку газо- та нафтопереробної промисловості України тощо). Таку син-
хронізацію варто провести і для Плану відновлення України, який наразі активно готується 
урядом.

 ● Слід розробити дієві фінансові інструменти для підтримки «зелених» трансформацій. За 
досвідом країн ЄС, для фінансового забезпечення реалізації заходів екологічної модерні-
зації можна передбачити й поєднати кілька різних джерел та механізмів фінансування. Ці 
механізми очевидно мають бути синхронізовані із розробкою та подальшою реалізацією 
Плану повоєнного відновлення України – принаймні, у перші роки після війни. А в самому 
Плані слід передбачити можливості фінансування не тільки відбудови пошкоджених енер-
гетичних об’єктів, а й установки сучасного пилогазоочисного обладнання для виконання 
вимог Директиви 2010/75/ЄС.

 ● Уряду також необхідно посилити інформування широкої аудиторії про необхідність про-
ведення екологічної модернізації підприємств, про вигоди та переваги, які в результаті 
будуть отримані, а також про те, що кінцеві споживачі енергоресурсів, у тому числі й на-
селення, мають взяти на себе частину  фінансових зобов’язань (навести при цьому при-
клади країн ЄС). Разом з тим, по завершенню війни треба об’єктивно оцінити фінансовий 
стан підприємств енергетичного сектору, їх прибутковість та можливості покриття певної 
частини витрат на заходи зі встановлення сучасного пилогазоочисного обладнання.

 ● Для вибору оптимальних фінансових механізмів реалізації заходів екомодернізації в енер-
гетичному секторі (у т. ч. для виконання НПСВ) уряду варто провести попередні економіч-
ні розрахунки для різних фінансових інструментів та порівняти результати з точки зору 
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принципу Value for Money. При цьому треба врахувати потребу проведення реконструкції 
або технічного переоснащення основного обладнання до встановлення пилогазоочистно-
го устаткування.

 ● Рекомендується розглянути можливість перегляду певних умов НПСВ, зокрема: внести 
корективи до списку енергоблоків, на яких передбачається установка пилогазоочистного 
устаткування (Додаток 3 НПСВ), урахувавши з одного боку руйнівні наслідки військових 
дій, а з іншого – перспективи декарбонізації; переглянути часові рамки встановлення сір-
коочисного обладнання та синхронізувати їх із заходами по встановленню азотоочисних 
установок, аби мінімізувати загальний час виведення енергоблоку з експлуатації на ре-
монт; визначити співвідношення розподілу фінансових ресурсів між обсягами інвестицій у 
екомодернізацію старого виробничого фонду та їх заміною об’єктами відновлюваної енер-
гетики в рамках декарбонізації.

 ● Для коксохімічної промисловості необхідно провести інвентаризацію виробничих по-
тужностей та оцінити їх стан після війни. Для виробництв, які не зазнали пошкоджень 
в результаті бойових дій, доцільно укласти план реконструкції та/або заміни основного 
обладнання, а також заходів екомодернізації з метою поступового впровадження вимог 
Додатку V Директиви 2010/75/ЄС. Визначити баланс між двома підходами до екологізації 
галузі: першим, що передбачає екомодернізацію коксохімів та продовження застосування 
доменних і/або конвертерних сталеплавильних печей в металургії та другим, що включає 
повну відмову від старих технологій, скорочення коксового виробництва та інвестування 
в електросталеплавильне виробництво або інші сучасні технології (напр., прямого віднов-
лення заліза). Для металургійної галузі доцільно також передбачити тимчасові механізми 
державного стимулювання розвитку (податкові стимули, державні гарантії кредитування 
тощо) у післявоєнний час.

 ● Уряду рекомендується здійснити оновлення та затвердження Концепції розвитку газо- 
та нафтопереробної промисловості України, урахувавши спричинені війною виклики, а 
також включивши вимоги застосування при відбудові, реконструкції чи переоснащенні 
промислових потужностей екологічних стандартів, що відповідають НДТМ.

 ● Слід розглянути можливості підготовки програм перекваліфікації та професійного нав-
чання кадрів у сферах енергетичного сектору, зокрема у вугільній та коксохімічній га-
лузях, де відбуватиметься скорочення робочих місць в результаті «зеленої» трансформації 
економіки.
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