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24 лютого 2022 року розпочалося вторгнення рф 
в Україну, що мало наслідком розгортання пов-
номасштабної війни на території України. Ця вій-
на включає в себе як активні бойові дії на окре-
мих територіях, так і обстріли по всій території 
України, зокрема системні атаки за допомогою 
ракет та БПЛА на об’єкти критичної інфраструк-
тури України. 

В рамках проєкту «Підтримка декарбонізації 
економіки України через розробку нових мо-
делей фінансування за рахунок використання 
боргових зобов’язань» за підтримки Міжнарод-
ного фонду «Відродження» аналітичний центр 
DiXi Group вирішив на умовах анонімності опи-
тати енергетичні та видобувні компанії, а  також 
представників сектору важкої промисловості 
про їх втрати внаслідок війни, очікування та 
наміри щодо «зеленого» відновлення, а також 
взаємодію із державою в контексті подолання 
наслідків російської агресії. 

Опитування проводилося протягом липня-ве-
ресня 2022 року. Оскільки дослідження було 
якісним, відтак опитування не претендує на 
повну репрезентативність, проте включає пред-
ставників компаній різного рівня (великі, серед-
ні та малі підприємства) із вказаних секторів.
Попри певні відмінності у оцінках втрат і по-
требах, візії бізнесів продемонстрували багато 
спільних рис.

ВСТУП 
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Проблеми сектору 
енергетики (у т.ч. ВДЕ) 

Енергетичний сектор України по-
страждав чи не найбільше. І хоча 
найбільш масові атаки на енерге-
тичні об’єкти розпочалися після за-
вершення опитування DiXi Group, 
багато секторальних проблем з’я-
вилися ще у перші дні війни. І вони 
стосуються не тільки пошкодженої 
інфраструктури, а й спроможності 
споживачів оплачувати послуги 
енергетичних компаній, а також 
зміни банківських умов стосовно 
раніше оформлених кредитів під 
проєкти розвитку.

Окремі складнощі слід виділити 
для сектору ВДЕ, який втратив біля 
90% потужностей за окремими тех-
нологіями (наприклад, вітрогене-
рація) та майже позбавлений під-
тримки розвитку на рівні держави 
через неефективний механізм «зе-
леного» тарифу та вимушене пере-
орієнтування фінансових ресурсів 
на ринку електроенергії.

Отже, основними проблемами, які 
озвучили учасники опитування, 
були:  

 падіння платежів від населення 
за споживання газу та енергії, за-
боргованість населення;

 зміна облікової ставки НБУ (від-
повідно, відсоткових ставок в бан-
ках) та інфляція, що вплинуло на 
рентабельність власних проєктів 
компаній, забезпечених банківсь-
кими кредитами;  

 відсутність довіри до уряду у 
більшості респондентів як до вій-
ни, так і після її початку, обмежені 
можливості для відкритого діало-
гу в рамках підготовки Плану від-
новлення України (особливо, се-
ред малого і середнього бізнесу, 
або тих компаній, чиї інтереси не 
представлені бізнес-асоціаціями);

 зупинення інвестицій, невизна-
ченість у подальшій політиці дер-
жави та розвиткові ситуації, падін-
ня вартості активів, які були до 
війни забезпеченні кредитами та/
або знаходилися на територіях, які 
стали тимчасово окупованими;  

 неефективність  державних ін-
струментів стимулювання розвит-
ку ВДЕ;   

 вимушене скорочення персона-
лу через зупинку або скорочення 
виробництва, мобілізація праців-
ників компаній; 

 втрата доступу до активів на тим-
часово окупованій території;

 втрати, пошкодження, руйнуван-
ня об’єктів внаслідок бойових дій; 

ПРОБЛЕМИ ТА ВИКЛИКИ, ІЗ ЯКИМИ 
ЗІТКНУЛИСЯ ЕНЕРГЕТИЧНІ ТА ВИДОБУВНІ 
КОМПАНІЇ, А  ТАКОЖ СЕКТОР ВАЖКОЇ 
ПРОМИСЛОВОСТІ ВНАСЛІДОК ВІЙНИ
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 проблеми із поставками ком-
плектуючих, які були заплановані 
до війни (зокрема, сектор вітроге-
нерації), - частково через порушені 
ланцюги логістики, частково через 
вихід компаній-постачальників із 
українського ринку. 

Виклики операторів 
газорозподільних мереж

Особливістю функціонування 
операторів ГРМ є відносна об-
меженість в інструментах впливу 
– тариф на розподіл газу встанов-
лює НКРЕКП, тому компанії не мо-
жуть повністю впливати на його 
зміни і, відповідно, не можуть за-
класти витрати на відновлення у 
тариф. Разом із тим, фінансуван-
ня всіх збитків від війни включно 
через тариф не є оптимальним 
рішенням, оскільки перекладати 
фінансовий тягар повоєнного від-
новлення на споживача не є спра-
ведливим підходом. 

Також компанії відзначають пев-
ну залежність від інших секторів, 
зокрема у провадженні «зелених» 
проектів. Так, наприклад, для по-
тенційного використання газо-
вої мережі для транспортування 
водню немає фінансових ресурсів 
та потрібна співпраця із іншими 
партнерами. Наприклад, із «Енер-
гоатомом», підприємства якого 
мають ресурс для виробництва 
водню.

Отже, базуючись на викладено-
му, основні проблеми, пов’язані 
із вторгненням рф, представники 
операторів ГРМ визначили такі:

 відсутність ефективних та ав-
тономних фінансових механізмів 
відшкодування збитків від війни, 
які могли б застосувати компанії;  

 незважаючи на діалог із потен-
ційними донорами, інтерес до ре-
альної співпраці із реалізації пер-
спективних проєктів розвитку та/
або відновлення слабкий;

 потреба у фінансових ресурсах і 
партнерствах не дозволяє опера-
торам ГРМ впроваджувати само-
стійні проєкти «зеленого» віднов-
лення. 

Втрати видобувного 
сектору

Видобувні галузі також опинилися 
в непростій ситуації. Перш за все, 
мова про газо- та нафтовидобувні 
підприємства, які знаходяться у 
зоні підвищеного ризику через те, 
що є частиною стратегічного ком-
плексу підприємств і забезпечу-
ють проходження країною опалю-
вального сезону та потреби армії у 
пальному. Це зумовлює достатньо 
високий ризик ударів і необхід-
ність вносити зміни у виробничі 
процеси. 

Також, представники підприємств 
газовидобувних галузей вислов-
лювали занепокоєння новим по-
рядком обрахування рентної пла-
ти, який через коливання цін на 
ринку газу та економічну ситуацію 
на ринку ЄС, робить видобуток 
газу в Україні майже нерентабель-
ним. На період воєнного стану за-
боронено експорт газу українсь-
кого видобутку, вугілля та мазуту, 
що може бути виправдано із точки 
зору безпеки, втім не дає українсь-
ким компаніям виходити за межі 
вітчизняного ринку, зважаючи на 
падіння попиту всередині країни. 

Гірничодобувні галузі є частиною 
ланцюгів постачання важкої про-
мисловості, яка теж знаходиться 
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під ризиком атак і до того ж залеж-
на від логістичних проблем, зу-
мовлених російською агресією. 

З одного боку, видобувні галузі 
мають продовжувати свою роботу 
для того, щоб забезпечити стра-
тегічні потреби держави, з іншого 
боку, умови дуже змінилися і не всі 
виробництва готові стати достат-
ньо гнучкими, щоб продовжувати 
свою діяльність.

Основні проблеми сектору, пов’я-
зані із війною, наступні: 

 неможливість працювати на 
повну потужність через ризики 
атак, як наслідок - падіння обсягів 
видобутку та відтік інвестицій;

 руйнування та пошкодження ін-
фраструктури внаслідок бойових 
дій; 

 податковий тиск на газовидоб-
увну галузь, що не дозволяє інве-
стувати у нові технології; 

 неспроможність сектору пла-
нувати «зелене» відновлення у 
поточних умовах. Наразі викори-
стовуються і ремонтуються поточ-
ні потужності, про еко-модерніза-
цію обладнання та  інвестиції не 
йдеться; 

 відсутність довіри до уряду у 
більшості респондентів, намір від-
новлювати інфраструктуру виклю-
чно своїми силами (що, вірогідно, 
може означати відновлення на 
старих технологіях, оскільки біль-
шість респондентів вказали не-
спроможність забезпечити «зеле-
не» відновлення);  

 вимушене скорочення персона-
лу через зупинку або скорочення 
виробництва, мобілізація праців-
ників компаній; 

 втрата доступу до активів на тим-

часово окупованій території;

 невизначеність ситуації щодо 
виплат заборгованості «Нафтога-
зу».

Проблеми в роботі 
промисловості

Виклики української промисло-
вості зумовлені падінням попиту, 
виробництва та неможливістю у 
повній мірі реалізувати вже виро-
блену продукцію через порушені 
ланцюги постачання. Іншою серй-
озною проблемою є зруйнована 
інфраструктура (деякі потужності 
не підлягають відновленню, мо-
жуть бути тільки збудовані наново) 
та виробничі активи, що опинили-
ся на тимчасово окупованій тери-
торії. 

Весь цей комплекс факторів зу-
мовлює певні ризики  для май-
бутнього української промисло-
вості. Перший ризик пов’язаний 
із падінням інвестицій і високою 
вірогідністю перенесення потуж-
ностей за межі території України із  
міркувань безпеки. Респонденти 
відзначили падіння інтересу інве-
сторів, оскільки неможливо плану-
вати розвиток в умовах постійної 
загрози ударів. Інвестори, особ-
ливо іноземні, очевидно обмір-
ковуватимуть перенесення діяль-
ності у більш безпечні країни або 
регіони і відновлення зруйнова-
них заводів в інших локаціях. Для 
України це може означати втрату 
промислових потужностей та над-
ходжень в бюджет.

Іншим ризиком є конкурентоспро-
можність української промисло-
вості у майбутньому. Якщо сектор 
і надалі так само повільно впро-
ваджуватиме екологічні стандар-
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ти та вимоги, зокрема відповідно 
до Директиви 2010/75/ЄС про про-
мислові викиди (інтегроване запо-
бігання та контроль забруднення), 
то вартість продукції у майбутньо-
му істотно зросте – через застарілі 
та неенергоефективні технології та 
«націнку» СВАМ, майбутнього ме-
ханізму вуглецевого коригування 
імпорту в ЄС. Якщо зараз не завер-
шити розпочату еко-модернізацію, 
економічні наслідки для українсь-
кої промисловості у подальшому 
можуть бути невтішні. 

Втім, наразі опитані респонден-
ти не мають власних ресурсів для 
«зеленого» відновлення, хоча й 
відзначають його важливість. Від-
сутні також на сьогодні і механізми 
його забезпечення за рахунок дер-
жави та/або допомоги країн-пар-
тнерів на відновлення. Можливо, 
такі механізми з’являться після 
затвердження Плану відновлення 
України, що розробляється уря-
дом.   

Ключові проблеми, названі ре-
спондентами, наступні: 

 ускладнена логістика, зокрема 
блокування чорноморських портів 
(частина продукції «застрягла» 
в портах та складах), недостатня 
спроможність залізничної галузі 
для обслуговування промисло-
вого сектору, «конкуренція» із 
аграріями за вагони;

 часткова зупинка виробництва 
через небезпеку, ракетні удари по 
потужностях та/або робота не на 
повний обсяг; 

 падіння попиту і зниження рен-
табельності продукції, адже не всі 
замовники можуть чекати більше 
30 днів з моменту замовлення і мо-
жуть відмовитися від подальших 
контрактів;  

 скорочення виробництва та 
персоналу;  

 обмеженість у можливостях ін-
вестування  у нові технології в 
нинішніх умовах, наприклад на-
разі металургійне виробництво 
дешевше закрити, ніж встановлю-
вати на ньому нове обладнання.
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«Зелене» відновлення і наміри бізнесу 

Респонденти із промислового та видобувного сек-
торів висловилися за відновлення потужностей 
на старому обладнанні та планування модерніза-
ції вже у мирний час, втім деякі «зелені» проєк-
ти плануються вже зараз. Ці проєкти здебільшого 
не мають відношення до модернізації обладнання 
в поточних виробництвах або зниження викидів, а 
стосуються  перспективного розширення їх діяль-
ності до генерації «зеленої» енергії і тепла;

Респонденти від енергетичних компаній, які вклю-
чали в себе сектор ВДЕ, відповідно більше вис-
ловлювалися у т.ч. за перспективи повоєнного 
відновлення на екологічно дружніх технологіях 
і збільшення частки генерації ВДЕ в українській 
енергосистемі. Енергетичні компанії також оціню-
ють потенціал водневих та біометанових проєктів, 
деякі навіть  пробують у них інвестувати. Однак, у 
цілому сектор ВДЕ вже багато втратив від війни, і 
наразі невідомо, яким чином держава стимулюва-
тиме його розвиток та відновлення. 

Респонденти із сектору газорозподілу вбачають 
потенціал у використанні розподільної мережі 
для транспортування водню. Разом із тим, відкри-
тим залишаються питання партнерств із іншими 
стейкхолдерами та фінансових ресурсів. На їх дум-
ку, наразі ані технічних можливостей для транспор-
тування водню до ЄС, ані для забезпечення України 
власним воднем немає. Потенційно, такі проєкти 
можливі лише у співпраці із іншими партнерами. 

ПРОСТІР ДЛЯ ЗМІН
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Очікування бізнесу та перестороги 

Опитані представники бізнесу не бачать держа-
ву у якості «керівника» процесами відновленням 
або джерела фінансування для «зеленої» транс-
формації. Більшість респондентів не мають довіри 
до державних інститутів і відводять державі виклю-
чну роль регулятора.

Бізнес очікує від держави запровадження рин-
кових правил гри, зняття податкових обмежень 
(зокрема, щодо газової ренти та заборони імпорту), 
а також створення механізмів гарантування війсь-
кових ризиків, які бізнес не може покрити сам; 

Бізнес очікує від держави прозорості та передба-
чуваності. Важливо розуміти плани держави хоча 
б у горизонті найближчих 5-10 років, що є циклом 
планування у більшості респондентів;

Бізнес розглядає різні механізми для інвестуван-
ня у відновлення, і в основному це кредитування. 
Але не всі мають однаковий доступ до таких ресур-
сів. Великі компанії можуть навіть отримати кредит 
ЄБРР, в той час як малий та середній бізнес в ос-
новному користується кредитними програмами на-
ціональних банків, багато із яких змінили свої став-
ки після настання воєнного стану. Для цих бізнесів 
можливості зменшилися, вони потребують підтрим-
ки. Більшість із них зазначили, що користувалися б 
донорськими програмами міжнародних фінансо-
вих організацій, якби мали до них доступ. 

Бізнес у цілому скептично оцінює зусилля уряду 
щодо Плану відновлення, багато із опитуваних не 
мали можливості долучитися до його наповнення 
проєктами, а деякі мали змогу подати пропозиції 
(в основному через бізнес-асоціації), втім вони не 
були враховані. 
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На даний час проєкт Плану відновлення України пе-
редбачає окремі елементи так званого «зеленого» 
відновлення, втім не пропонує системного підходу 
до впровадження відповідних механізмів та заходів, 
у т.ч. не визначає  механізмів фінансування.

Результати опитування продемонстрували, що біз-
нес здебільшого не має намірів та/або можливостей 
проводити таке відновлення своїми силами, при-
наймні у найближчій перспективі. Отже, необхід-
но створити не тільки наміри, а й механізми для 
«зеленого» відновлення. Таким механізмом могло 
б стати, наприклад, створення «зеленого» банку, 
що проводив би розподіл допомоги партнерів для 
фінансування «зелених» проєктів, або впроваджен-
ня інших інструментів «зеленого» фінансування (об-
лігації, тощо). Важливо, щоб «зелене»  відновлення 
не залишилося «наміром на папері», а отримало 
реальне підкріплення у вигляді фінансування від-
повідних заходів. 

Поряд із можливостями фінансування, важливо 
задати і законодавчу рамку. Реформі запобігання 
промисловому забрудненню потрібен стимул із 
боку держави. «Зелене» відновлення – це, по суті, 
відбудова потужностей енергетики, промисловості, 
а також сільського господарства за стандартами 
НДТМ (найкращі доступні технології та практики), 
впровадження яких передбачене Директивою 
2010/75/ЄС. Якщо до війни ця реформа зустрічала 
супротив, ймовірно її буде важко реалізувати і в 
нинішніх умовах.  Отже, щоб стимулювати «зеле-
не» відновлення, необхідне прийняття відповід-
ного законодавства, щоб бізнес оцінював це не 
як опцію, а як необхідність і, відповідно, активніше 
планував перехід на екологічно-дружні технології 
свого виробництва. 

https://dixigroup.org/analytic/poziczijnij-list-shhodo-proektu-planu-vidnovlennya/
https://dixigroup.org/comment/zeleni-banki-stimul-dlya-investiczij-u-stijki-klimatichni-rishennya-ta-zelene-vidnovlennya/


Підтримки потребує і сектор ВДЕ. Через неефек-
тивність раніше запровадженої схеми підтримки на 
основі «зеленого» тарифу сектор втратив не тільки 
від війни, а й від попередньої політики держави. 
Для стабілізації енергосистеми потрібно доклада-
ти зусиль для  розвитку розподіленої ВДЕ-гене-
рації та систем зберігання енергії через нові схе-
ми підтримки. В досягненні більш високого рівня 
енергетичної безпеки може допомогти більш гнуч-
ка, децентралізована енергосистема, збільшен-
ня розподіленої генерації з ВДЕ, зокрема шляхом 
створення класу проз’юмерів (споживачів-вироб-
ників енергії). Таким чином, все більше домогоспо-
дарств та підприємств зможуть виробляти електро-
енергію з ВДЕ, а надлишок постачати в мережу, із 
можливістю її подальшого використання у зручний 
час. У цьому контексті, пропозиції держави із запро-
вадження системи стимулювання ВДЕ на основі 
аукціонів та контрактів на різницю (CfD), а також 
механізму net billing, можуть стати ефективними за 
умови запуску ширшої програми підтримки для по-
бутових споживачів, малого бізнесу на розгортання 
ВДЕ-установок.

Уряду рекомендується посилити діалог із бізнесом 
та експертним середовищем громадянського су-
спільства стосовно стратегічного планування по-
воєнного відновлення та тимчасових ринкових 
обмежень (напр., на ринках видобутку та/або збуту 
природного газу).  Підготовка Плану відновлення 
затягнулася, не всі процеси залишилися прозори-
ми. Крім того, як продемонструвало опитування, 
бізнесу потрібен план діяльності держави, щоб пла-
нувати власні інвестиції. Тому, державі потрібно 
спланувати різні сценарії тривалості війни і різні 
регуляторні обмеження або послаблення, адже 
наразі ця політика реалізується ситуативно. На да-
ний уряд, очевидно, не може зняти всі обмеження 
повністю, але й зазначати, що це відбудеться лише 
після завершення воєнного стану, вже недостатньо. 
Якщо держава очікує,  щоби бізнес планував «зеле-
не» відновлення, вона має дати для цього механіз-
ми та орієнтири щодо своєї політики на різні сце-
нарії розвитку подій. 
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