
Про підтримку реалізації ініціативи
"Європейський зелений курс"

Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України в межах 
компетенції опрацювало ваше звернення та узагальнило відповіді 
від Міністерства енергетики України та Міністерства фінансів України, що 
надійшли відповідно до доручення Секретаріату Кабінету Міністрів України  
від 07.10.2020 № 34125/0/2-20, та інформує.

Мінфін щодо фінансування енергозберігаючих та екологічних програм у 
2021 році за рахунок коштів державного бюджету повідомляє, що на даний час 
проект Закону України про Державний бюджет України на 2021 рік 
(реєстр. № 4000 від 14.09.2020) знаходиться на розгляді у Верховній Раді 
України, остаточно питання щодо передбачення видатків на Фонд 
енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища буде 
вирішуватися в установленому порядку при подальшому опрацюванні 
показників цього законопроекту Верховною Радою України.

Міненерго щодо проблемних питань впровадження окремих заходів із 
охорони довкілля і захисту клімату відповідно до міжнародно-правових актів, 
учасником яких є Україна, повідомляє наступне.

Щодо видобутку і спалювання викопного палива.
Програмою пріоритетних дій Уряду України на 2020 рік, затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133-р, 
передбачено схвалення Концепції трансформації вугільних (шахтарських) 
регіонів, розроблення якої за завданням Уряду покладено на Міністерство 
розвитку громад та територій України і до роботи над якою залучені міжнародні 
координатори (Світовий банк, GIZ, USAID, BMWi, British Embassy та ін.).

Проєктом зазначеної Концепції передбачена трансформація вугільних 
регіонів в цілому із розв'язанням економічних, довкільних, соціальних проблем, 
тобто з охопленням усього комплексу питань. Очікуваним результатом 
схвалення Концепції трансформації вугільних регіонів стане створення 
спрощених умов для ведення бізнесу в регіонах закриття вугільних шахт, що 

 МІНІСТЕРСТВО ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ УКРАЇНИ
(МІНДОВКІЛЛЯ)

вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 206-31-00, (044) 206-31-15,                                                           
факс: (044) 206-31-07, E-mail: info@mepr.gov.ua, ідентифікаційний код 43672853

      _____________________________
                       
                       На № 340 від 02.11.2020  

ГО «Центр екологічних            
ініціатив «Екодія»

   вул. Саксаганського 52 а, Київ, 01033



дозволить забезпечити належний рівень соціальних гарантій і переорієнтувати 
працівників шахт для роботи в інших секторах економіки та в майбутньому 
здійснити поступовий перехід на використання екологічно чистих енергетичних 
ресурсів.

Міністерство енергетики України співпрацює з європейськими країнами 
(Німеччина, Великобританія), які мають значний досвід закриття неприбуткових 
шахт та соціальної реконверсії вугільних регіонів. Під час робочої зустрічі у 
Берліні 26 серпня 2020 року в. о. Міністра енергетики України Ольги Буславець 
та Федерального міністра економіки і енергетики Німеччини Петера Альтмаєра 
було підписано спільну міжурядову Заяву між Україною та Німеччиною щодо 
започаткування енергетичного партнерства та досягнуто домовленості стосовно 
посилення співпраці з інтеграції енергетичних ринків до європейських, 
підвищення рівня енергетичної безпеки, цифровізації енергетичної 
інфраструктури, декарбонізації економіки, реалізації спільних проєктів, зокрема 
з реформування вугільної галузі та трансформації вугільних регіонів тощо. 08 
жовтня 2020 року на засіданні Координаційного центру з питань трансформації 
вугільних регіонів України презентовано проєкт Концепції реформування 
вугільної галузі, яка стане однією із складових Концепції трансформації 
вугільних регіонів України.

Крім зазначеного, надаємо обґрунтування Міненерго щодо видатків на 
державну підтримку вугільної галузі, передбачених проєктом Державного 
бюджету України на 2021 рік (додається).

Щодо Європейської зеленої угоди та реконструкції енергоблоку на 
Слов'янській ТЕС.

Досягнення амбітних цілей Європейського зеленого курсу, а саме 
кліматичної нейтральності до 2050 року, передбачає мінімізацію використання 
викопного палива та визначає основне завдання: поступову декарбонізацію 
енергетичної системи ЄС. Слід зазначити, що Європейським зеленим курсом 
передбачається поступова відмова від викопного палива, проте це не означає 
одномоментну відмову ані ЄС, ані України від теплової генерації. Крім того, 
наразі всі працюючі теплові енергоблоки в Україні відпрацювали свій плановий 
ресурс і потребують значних інвестицій на реконструкцію та капітальні ремонти. 
На існуючих енергоблоках не встановлено сучасних очисних установок, які 
дозволяли б виконувати взяті Україною зобов'язання стосовно захисту 
навколишнього середовища. Проєктом реконструкції енергоблоку № 6 із 
розділенням на енергоблоки № 6Б та № 6А потужністю 330 МВт кожний на 
Слов'янській ТЕС ПАТ "Донбасенерго" (далі – Проєкт) передбачається 
використання технологій спалювання палива в топках котлоагрегатів, що 
характеризуються низьким рівнем викидів забруднюючих речовин, а також 
встановлення високоефективних рукавних фільтрів, що забезпечить викиди 
забруднюючих речовин в атмосферне повітря на рівні, який відповідає 
європейським нормативам, у т. ч. вимогам Директиви 2010/75/ЄС.

Нові енергоблоки мають замістити в енергобалансі країни застарілі, які не 
відповідають екологічним нормам, теплові енергоблоки і не допустити 
підвищення аварійності роботі Об'єднаної енергетичної системи України. Також 
звертаємо увагу, що Проєкт пройшов процедуру оцінки впливу на довкілля та 
громадські обговорення відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на 



довкілля", за результатами якої було отримано Висновок про оцінку впливу на 
довкілля.

Щодо реалізації Національного плану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок (НПСВ). 

Міненерго надає детальне роз'яснення стосовно порушеного питання 
листом від 23.10.2020 № 26/1.4-3.4-22456 (додається).

Зі свого боку повідомляємо, що Міндовкілля повністю підтримує ініціативу 
України у напрямку "Європейського зеленого курсу" та провадить відповідну 
політику,  а саме за підтримки Уряду Швеції та технічної підтримки проєкту 
Європейського банку реконструкції та розвитку «Підтримка Уряду України з 
оновлення Національно-визначеного внеску» наразі триває процес підготовки 
другого національно-визначеного внеску до Паризької угоди. В рамках цього 
процесу була сформована команда національних та міжнародних експертів та 
створена відповідна Робоча група з підготовки НВВ2, до якої увійшло близько 
80 представників від центральних та місцевих органів влади, неурядових 
організацій, бізнесу та наукових установ. Моделювання здійснюється командою 
науковців з Інституту економіки та прогнозування НАНУ.

В рамках проєкту було здійснено моделювання можливих сценаріїв 
розвитку економіки в Україні у середньо- та довгостроковій перспективі, 
динаміки викидів парникових газів, а також оцінено наслідки впровадження 
різних наборів політик і заходів щодо скорочення викидів парникових газів та 
обсяги необхідних для цього інвестицій (https://menr.gov.ua/news/35546.html. 
Попередні результати моделювання прогнозують економічну доцільність 
збільшення частки ВДЕ в структурі виробництва електроенергії в 2030 році. 
Разом з тим, енергоємність економіки України може скоротитися вдвічі від рівня 
2010 року. Рівень викидів парникових газів у 2030 році в усіх секторах економіки 
України прогнується в діапазоні від 27 % до 46 % від рівня 1990 року, що вказує 
на можливість встановлення більш амбітної мети України щодо скорочення або 
обмеження викидів парникових газів у 2030, ніж у поточному національно-
визначеному внеску. Варто зазначити, що результати моделювання також 
вказують на можливість досягнення кліматично нейтральної економіки та 
розвитку траєкторії викидів парникових газів з метою досягнення вуглецево-
нейтральної економіки до 2070 року.

Наступним етапом у підготовці вищезазначеного документа є проведення 
дво- та багатостороніх переговорів між центральними органами влади, 
проведення засідання Робочої группи та проведення громадських обговорень, з 
метою погодження результатів моделювання, запропонованих політик та заходів 
і визначення глобальної мети щодо скорочення викидів парникових газів в 
атмосферу.

  Також, на виконання міжнародних зобов’язань відповідно до Угоди про 
асоціацію між Україною та Європейським Союзом, в рамках якої Україна взяла 
на себе  зобов’язання щодо формування та реалізації державної політики в сфері 
зміни клімату, зокрема, у частині імплементації положень Директиви 
№2003/87/ЄС про встановлення системи торгівлі квотами на викиди парникових 
газів (далі – СТВ), а також низки її невід’ємних складових, відбувається 
впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів в Україні.

Для України СТВ є абсолютно новим інструментом реалізації державної 
політики у сфері зміни клімату, який не має аналогів в інших сферах державного 
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управління. Відтак, впровадження такої системи вимагатиме значних 
перетворень та створення цілої низки правових, інституціональних та 
організаційних передумов. При цьому, важливо враховувати більш ніж 
десятирічний світовий досвід впровадження та функціонування таких систем, 
який однозначно визначає їх базою наявність надійних та достовірних даних, 
отриманих в результаті функціонування системи моніторингу, звітності та 
верифікації викидів парникових газі (далі – МЗВ), яка є основою для успішного 
запровадження та функціонування будь-якого інструменту скорочення викидів 
парникових газів.

Таким чином, у зв’язку з відсутністю в Україні єдиної обов’язкової 
методики розрахунку викидів парникових газів, що призводить до відсутності 
точної та об’єктивної інформації щодо викидів парникових газів, створення СТВ 
в Україні здійснюється поетапно, починаючи із запровадження системи 
моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів (далі – МЗВ), 
оскільки СТВ повинна базуватися на надійних та достовірних даних. 

У зв’язку з цим, Верховною Радою України 12.12.2019 прийнято 
Закон України № 377-ІХ «Про засади моніторингу, звітності та верифікації 
викидів парникових газів» (далі – Закон про МЗВ), метою якого є створення 
правових засад для функціонування системи МЗВ та поступове наближення 
національного законодавства до законодавства ЄС. На виконання Закону 
Кабінетом Міністрів України прийнято:

 «Про затвердження переліку видів діяльності, викиди парникових газів 
в результаті провадження яких підлягають моніторингу, звітності та верифікації» 
від 23.09.2020 № 880;

  «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо 
викидів парникових газів» від 23.09.2020 № 960;

  «Про  затвердження порядку верифікації звіту оператора про викиди 
парникових газів» 23.09.2020 № 959.

Водночас, Міндовкілля здійснюється підготовчі організаційні, технічні та 
інституційні заходи, націлені на комплексний повноцінний запуск системи МЗВ. 
Згідно з Законом система МЗВ повинна запрацювати в Україні починаючи з 
01.01.2021, а перші достовірні верифіковані дані про викиди парникових газів 
будуть отримані не раніше 2022 року. З огляду на необхідність забезпечення 
репрезентативності та порівнюваності даних після запуску системи МЗВ та її 
функціонування за період принаймні трьох років, впровадження СТВ в Україні 
повинно здійснюватися не раніше 2025 року.

З метою адаптації до зміни клімату, а також розвитку економіки з низьким 
рівнем викидів і стійкістю до зміни клімату відповідно до Паризької угоди, 
Міндовкілля за підтримки проєкту Європейського Союзу для країн Східного 
партнерства «EU4Climate» розпочало підготовку рамкової стратегії адаптації 
до зміни клімату України до 2030 року. В рамках роботи над стратегію буде, 
зокрема, проведено аналіз пов'язаних зі зміною клімату існуючих та потенційних 
ризиків і стихійних лих для сфер охорони здоров’я, життєдіяльності людей, 
секторів економік  та природних екосистем, а також запропоновані відповідні 
заходи з адаптації до зміни клімату в секторальному та регіональному розрізі. 
Для підготовки зазначеного документу створюється відповідна робоча група, до 
якої увійдуть представники ВРУ, Офісу Президента, РНБО, органів центральної 
та місцевої влади, громадських організацій, наукових установ, засобів мас-медіа 



та інші заінтересовані сторони. З метою формування наукового підґрунтя для 
підготовки рамкової стратегії адаптації до зміни клімату України до 2030 року 
Міндовкілля заздалегідь було ініційовано проведення у 2020 році комплексного 
дослідження «Оцінка впливу, можливостей та пріоритетів для України у зв’язку 
зі зміною клімату». Це дослідження здійснюється за фінансової підтримки 
Світового банку із залученням провідних українських та закордонних науково-
дослідних інституцій. До кінця року очікується отримати науково-обґрунтовані 
сценарії зміни клімату в Україні на 2030, 2050 та 2100 роки, соціоекономічні 
прогнози на 2030 та 2050 роки, а також оцінки біофізичного та економічного 
впливу зміни клімату на сільське господарство, лісове господарство та 
населення.

Додатки: 1. Лист Мінфіну на 1 арк. в 1 прим. 
2. Лист Міненерго на 3 арк. в 1 прим.
3. Обґрунтування Міненерго видатків на вугільну галузь у 2021 році 
на  6 арк. в 1 прим.
4. Роз'яснення Міненерго щодо проблемних питань реалізації 
НПСВ на 4 арк. в 1 прим.

Заступник Міністра з питань
європейської інтеграції                                                              Ірина СТАВЧУК 

Платонова, 245-47-18



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
вул. Хрещатик, 30, м. Київ, 01601, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-45

E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: http://mpe.kmu.gov.ua, ідентифікаційний код 37552996
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Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України 

Про розгляд листа ГО "Центр екологічних 
ініціатив "Екодія" 

На лист Секретаріату Кабінету Міністрів України від 07.10.2020 
№ 34125/0/2-20 Міністерство енергетики України в межах визначених 
повноважень розглянуло лист ГО "Центр екологічних ініціатив "Екодія" 
від 02.10.2020 № 340 щодо проблемних питань впровадження окремих заходів 
із охорони довкілля і захисту клімату відповідно до міжнародно-правових актів, 
учасником яких є Україна, та повідомляє. 

Щодо видобутку і спалювання викопного палива. 
Програмою пріоритетних дій Уряду України на 2020 рік, затвердженою 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 09.09.2020 № 1133-р, 
передбачено схвалення Концепції трансформації вугільних (шахтарських) 
регіонів, розроблення якої за завданням Уряду покладено на Міністерство 
розвитку громад та територій України і до роботи над якою залучені міжнародні 
координатори (Світовий банк, GIZ, USAID, BMWi, British Embassy та ін.). 

Проєктом зазначеної Концепції передбачена трансформація вугільних 
регіонів в цілому із розв'язанням економічних, довкільних, соціальних проблем, 
тобто з охопленням усього комплексу питань. 

Очікуваним результатом схвалення Концепції трансформації вугільних 
регіонів стане створення спрощених умов для ведення бізнесу в регіонах 
закриття вугільних шахт, що дозволить забезпечити належний рівень соціальних 
гарантій і переорієнтувати працівників шахт для роботи в інших секторах 
економіки та в майбутньому здійснити поступовий перехід на використання 
екологічно чистих енергетичних ресурсів. 

mailto:kanc@mev.gov.ua
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Міністерство енергетики України співпрацює з європейськими країнами 
(Німеччина, Великобританія), які мають значний досвід закриття неприбуткових 
шахт та соціальної реконверсії вугільних регіонів. 

Під час робочої зустрічі у Берліні 26 серпня 2020 року в. о. Міністра 
енергетики України Ольги Буславець та Федерального міністра економіки 
і енергетики Німеччини Петера Альтмаєра було підписано спільну міжурядову 
Заяву між Україною та Німеччиною щодо започаткування енергетичного 
партнерства та досягнуто домовленості стосовно посилення співпраці 
з інтеграції енергетичних ринків до європейських, підвищення рівня 
енергетичної безпеки, цифровізації енергетичної інфраструктури, декарбонізації 
економіки, реалізації спільних проєктів, зокрема з реформування вугільної галузі 
та трансформації вугільних регіонів тощо. 

08 жовтня 2020 року на засіданні Координаційного центру з питань 
трансформації вугільних регіонів України презентовано проєкт Концепції 
реформування вугільної галузі, яка стане однією із складових Концепції 
трансформації вугільних регіонів України. 

Крім зазначеного, надаємо обґрунтування Міненерго щодо видатків 
на державну підтримку вугільної галузі, передбачених проєктом Державного 
бюджету України на 2021 рік (додається).

Щодо Європейської зеленої угоди та реконструкції енергоблоку 
на Слов'янській ТЕС. 

Досягнення амбітних цілей Європейського зеленого курсу, а саме 
кліматичної нейтральності до 2050 року, передбачає мінімізацію використання 
викопного палива та визначає основне завдання: поступову декарбонізацію 
енергетичної системи ЄС. 

Слід зазначити, що Європейським зеленим курсом передбачається 
поступова відмова від викопного палива, проте це не означає одномоментну 
відмову ані ЄС, ані України від теплової генерації. Крім того, наразі всі 
працюючі теплові енергоблоки в Україні відпрацювали свій плановий ресурс 
і потребують значних інвестицій на реконструкцію та капітальні ремонти. 
На існуючих енергоблоках не встановлено сучасних очисних установок, 
які дозволяли б виконувати взяті Україною зобов'язання стосовно захисту 
навколишнього середовища. 

Проєктом реконструкції енергоблоку № 6 із розділенням на енергоблоки 
№ 6Б та № 6А потужністю 330 МВт кожний на Слов'янській ТЕС 
ПАТ "Донбасенерго" (далі – Проєкт) передбачається використання технологій 
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спалювання палива в топках котлоагрегатів, що характеризуються низьким 
рівнем викидів забруднюючих речовин, а також встановлення високоефективних 
рукавних фільтрів, що забезпечить викиди забруднюючих речовин в атмосферне 
повітря на рівні, який відповідає європейським нормативам, у т. ч. вимогам 
Директиви 2010/75/ЄС. 

Нові енергоблоки мають замістити в енергобалансі країни застарілі, 
які не відповідають екологічним нормам, теплові енергоблоки і не допустити 
підвищення аварійності роботі Об'єднаної енергетичної системи України. 

Також звертаємо увагу, що Проєкт пройшов процедуру оцінки впливу 
на довкілля та громадські обговорення відповідно до Закону України 
"Про оцінку впливу на довкілля", за результатами якої було отримано Висновок 
про оцінку впливу на довкілля. 

Щодо реалізації Національного плану скорочення викидів від великих 
спалювальних установок (НПСВ). 

Міністерством надано детальне роз'яснення стосовно порушеного питання 
листом від 23.10.2020 № 26/1.4-3.4-22456 (додається). 

Додатки: 1. Обґрунтування Міненерго видатків на вугільну галузь у 2021 році 
на 6 арк. 
2. Роз'яснення Міненерго щодо проблемних питань реалізації НПСВ 
на 4 арк. 

Заступник Міністра 
з питань європейської інтеграції Ярослав ДЕМЧЕНКОВ

Валентин Кириченко
531-34-51



МІНІСТЕРСТВО ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ
вул. Митрополита Василя Липківського, 35, м. Київ, 03035, тел.: (044) 531-36-93; 206-38-44

E-mail: kanc@mev.gov.ua, сайт: https://menr.gov.ua, ідентифікаційний код 37552996

__________________________________ __________________________________

Міністерство захисту 
довкілля та природних 
ресурсів України

Щодо проблемних питань 
впровадження НПСВ

На виконання листа Секретаріату Кабінету Міністрів України від 20.10.2020 
№ 35335/0/2-20 до листа Фонду державного майна України від 19.10.2020 
№ 10-17-21243 щодо проблемних питань впровадження Національного плану 
скорочення викидів від великих спалювальних установок Міністерство 
енергетики України повідомляє. 

Україною як членом Енергетичного Співтовариства з 01.02.2011 прийнято 
зобов'язання дотримуватись положень Договору про заснування Енергетичного 
Співтовариства (далі – Договір) та додатків до нього. Згідно з Додатком II 
до Договору всі великі спалювальні установки (далі – ВСУ) після 31.12.2017 
мають відповідати вимогам Директиви 2001/80/ЄC про обмеження викидів 
деяких забруднюючих речовин у повітря від великих спалювальних установок. 

Разом з тим, Директивою 2010/75/ЄС про промислові викиди, що прийнята 
на зміну Директиви 2001/80/ЄC, внесено принципові зміни до екологічного 
законодавства Європейського Союзу. Одна з ключових змін полягає у більш 
жорстких допустимих граничних значеннях викидів від ВСУ діоксиду сірки, 
оксидів азоту та пилу. Відповідно до рішення Ради Міністрів Енергетичного 
Співтовариства вимоги Директиви 2010/75/ЄС набувають чинності для всіх ВСУ 
в Енергетичному Співтоваристві після 31.12.2027. 

Національний план скорочення викидів від великих спалювальних 
установок, схвалений розпорядженням Кабінету Міністрів України 
від 08.11.2017 № 796-р (зі змінами) (далі – НПСВ), представляє наміри України 
як члена Енергетичного Співтовариства суттєво скоротити викиди від існуючих 
ВСУ та виступає механізмом відступу від негайного виконання вимог щодо 
граничних обсягів викидів, що дозволено статтею 32 Директиви 2010/75/ЄС. 

mailto:kanc@mev.gov.ua


2

Метою НПСВ є поступове скорочення викидів діоксиду сірки, оксидів азоту 
та речовин у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих 
за складом (пил) від існуючих ВСУ, номінальна теплова потужність яких 
становить 50 МВт і більше, а перший дозвіл на викиди або дозвіл 
на проектування установок видано до 01.07.1992. 

Строк дії НПСВ на реалізацію операторами ВСУ заходів зі скорочення 
викидів діоксиду сірки та пилу встановлено до 31.12.2028, а для викидів оксидів 
азоту – до 31.12.2033 через значну складність і вартість їх впровадження. 
Продовження строків перехідного плану для України (один додатковий рік 
для викидів діоксиду сірки та пилу і шість додаткових років для викидів оксидів 
азоту) узгоджено в рамках виконання Договору та обумовлено необхідністю 
забезпечення збалансованої роботи Об'єднаної енергетичної системи 
(далі – ОЕС) України і пояснюється високою вартістю впровадження заходів 
зі скорочення викидів забруднюючих речовин. 

Протягом вищезазначених строків дії НПСВ оператори мають забезпечити 
поступове скорочення граничного обсягу викидів від ВСУ відповідно 
до Додатку 2 до НПСВ і після завершення дії НПСВ повинні дотримуватись 
нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин та інших 
вимог згідно з Додатком V до Директиви 2010/75/ЄС. 

Існуючим ВСУ, для яких на основі аналізу техніко-економічних 
характеристик обладнання встановлено обмежений час експлуатації відповідно 
до Додатку 4 до НПСВ, дозволяється дотримання нормативів гранично 
допустимих викидів забруднюючих речовин, встановлених дозволами, 
які є дійсними на 31.12.2017. По завершенню встановленого обмеженого часу 
експлуатації такі ВСУ мають бути виведені з експлуатації або замінені на нові 
спалювальні установки, які мають відповідати вимогам Директиви 2010/75/ЄС. 

Крім того, для 32-х найбільших спалювальних установок згідно 
з Додатком 3 до НПСВ визначено перелік запланованих заходів зі скорочення 
викидів забруднюючих речовин і строки їх впровадження. 

За строк дії НПСВ вітчизняні оператори об'єктів теплової генерації мають 
скоротити викиди діоксиду сірки на 95 %, а оксидів азоту – на 72 %. У країнах 
Європейського Союзу досягненню поточного рівня викидів забруднюючих 
речовин в атмосферне повітря передувало майже 30 років впровадження 
природоохоронних заходів за передовими технологіями та методами, при цьому 
далеко не всі з них досягли встановлених вимог у визначені строки. 

Водночас, безпрецедентні соціально-економічні трансформації, пов'язані 
зі збройним конфліктом на сході України, спричинили розвиток низки кризових 
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явищ вітчизняної енергетики та призвели до зниження рівня споживання 
електричної енергії, що обумовило збитковість діяльності ТЕС. У першу чергу, 
організаційним та фінансовим шоком для операторів теплової генерації стала 
втрата частини шахт, що призвело до дефіциту вугілля антрацитової групи 
для 35-ти енергоблоків ТЕС та обумовило переведення 10-ти енергоблоків 
на роботу із використанням вугілля газової групи. 

Разом з тим, зважаючи на різкі структурні зміни в генерації електричної 
енергії внаслідок бурхливого розвитку відновлюваної енергетики в Україні, 
цінові обмеження за нової моделі ринку електричної енергії, 
що унеможливлюють отримання операторами ВСУ прибутку, достатнього 
для реалізації великих інвестиційних проектів, негативний вплив на економіку 
обмежувальних заходів у зв'язку із пандемією гострої респіраторної хвороби 
COVID-19, значно погіршився фінансовий стан операторів, які експлуатують 
енергоблоки теплової генерації, та їх спроможність виконувати заплановані 
заходи з екологічної модернізації. 

З метою визначення шляхів виходу із кризової ситуації при Міністерстві 
енергетики України працює тимчасова робоча група з розроблення механізму 
впровадження НПСВ, до якої входять представники системного оператора 
ПрАТ «НЕК «Укренерго», центральних органів виконавчої влади, зокрема 
Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, Громадської 
спілки «Всеукраїнська Енергетична Асамблея», операторів генеруючих 
компаній теплової генерації. 

Наразі перед зазначеною робочою групою стоять завдання, перш за все, 
щодо визначення механізмів та інструментів фінансування заходів з екологізації 
енергоблоків теплової генерації, активізації процесу практичного впровадження 
НПСВ і балансування потужностей ОЕС України під час реалізації заходів 
з екомодернізації. 

Реалізація заходів із модернізації енергоблоків теплової генерації 
здійснювалась на підставі пункту 3 розпорядження Кабінету Міністрів України 
від 08.09.2004 № 648 «Про заходи щодо реконструкції та модернізації 
теплоелектростанцій та теплоелектроцентралей» та наказу Мінпаливенерго 
від 24.05.2006 № 183 «Про затвердження Порядку підготовки та фінансування 
проектів з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових 
електростанцій», зареєстровано в Міністерстві юстиції України 13.06.2006 
за № 701/12575, яким затверджено Порядок підготовки та фінансування проектів 
з метою реалізації плану реконструкції та модернізації теплових електростанцій, 
що визначає умови, процедуру підготовки та фінансування таких проектів. 



4

У той же час, після запровадження з 01.07.2019 нової моделі 
функціонування ринку електричної енергії відповідно до Закону України 
«Про ринок електричної енергії» механізм виплати інвестиційної складової, 
яка нараховувалась згідно з постановою Національної комісії, що здійснює 
державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, 
від 23.02.2017 № 224 «Про затвердження Порядку затвердження, коригування 
та вилучення інвестиційної складової в тарифі на електричну енергію», 
припинив своє існування. 

Окремо наголошуємо, що за інформацією системного оператора надійна 
робота ОЕС України потребує наявності близько 12 ГВт потужностей теплової 
генерації. При цьому, відсутність визначеного механізму і джерел фінансування 
призведе до вимушеного виведення енергоблоків із експлуатації, оскільки вони 
не будуть відповідати встановленим нормативам викидів згідно 
з Директивою 2010/75/ЄС. При скороченні потужностей теплової енергетики 
внаслідок невиконання НПСВ вже у 2025 році очікується дефіцит понад 3 ГВт 
генеруючих потужностей, що неприпустимо для національної енергетичної 
системи, особливо враховуючи можливі ризики вибуття потужностей АЕС 
у період 2030-2035 рр. у розмірі 3,8 ГВт та протягом 2035-2040 рр. – ще 4 ГВт. 

Також звертаємо увагу, що Міністерство використовує експертну допомогу 
вітчизняних і зарубіжних фахівців для широкого обговорення оцінки ризиків 
впровадження НПСВ і пошуку шляхів його реалізації. Отримані результати 
досліджень та пропозиції щодо реалізації НПСВ, напрацьовані робочою групою, 
Міненерго в подальшому обговорить із Секретаріатом Енергетичного 
Співтовариства та Європейською комісією. 

Заступник Міністра Максим НЕМЧИНОВ

Валентин Кириченко
531-34-51
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Міністерство фінансів України 
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47010-06/3-5/33248 від 29.10.2020 
 

     
 

 

 

 

 

МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ 

(Мінфін) 
 

вул. М. Грушевського 12/2  м. Київ 01008  тел. (044) 206-59-47, факс  425-90-26 

 е-mail: infomf@minfin.gov.ua,  код  ЄДРПОУ 00013480 
  

від _______ 20___ р. №  _____________     На  № _________ від ______ 20___ р. 
 

 Міністерство захисту довкілля та 

природних ресурсів України 
  

 

Щодо листа громадської організації 

 

Міністерство фінансів України відповідно до листа Секретаріату Кабінету 

Міністрів України від 07.10.2020 № 34125/0/2-20 розглянув листа громадської 

організації «Центр екологічних ініціатив «Екодія» від 05.10.2020 № 41416/0/1-

20 щодо фінансування енергозберігаючих та екологічних програм у 2021 році 

за рахунок коштів державного бюджету та повідомляє. 

На даний час проект Закону України про Державний бюджет України на 

2021 рік (реєстр. № 4000 від 14.09.2020) знаходиться на розгляді у Верховній 

Раді України, остаточно питання щодо передбачення видатків на Фонд 

енергозбереження та охорону навколишнього природного середовища буде 

вирішуватися в установленому порядку при подальшому опрацюванні 

показників цього законопроекту Верховною Радою України. 

 

 

 

 

Заступник Міністра з питань 

європейської інтеграції                                                           Юрій ДРАГАНЧУК 

 

 

 
Олена Шкуратовська  201 56 17  
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Міндовкілля – скликання 

Міненерго 

Мінстратегпром 

Мінфін 

МЗС 

 

 

 

Відповідно до пункту 6 § 12 Регламенту Кабінету Міністрів України 

надсилається лист громадської організації “Центр екологічних ініціатив 

“Екодія” від 2 жовтня 2020 р. № 340 для розгляду в установленому порядку. 

 

Додаток: 3 арк. 

 

 

 

Заступник Державного секретаря 
               Кабінету Міністрів        Віктор ПОЛІЩУК



 
 
 

Обґрунтування видатків на вугільну галузь  

Міністерства енергетики України 

 

Вугільна промисловість займає особливе місце в економіці України.  

В період ескалації конфлікту на сході країни, такі особливості вугільної 

промисловості, як велика капiталоємкiсть та iнерцiйнiсть, трудомісткість та 

небезпечні умови праці, різноманітність природно-геологічних умов, в яких 

функціонують підприємства, роблять цю галузь вразливішою, ніж інші. 

Недостатній обсяг обігових коштів унеможливлює підтримання сталого 

функціонування вугільної галузі та збільшення вуглевидобутку для 

забезпечення енергетичної безпеки держави, ставить під загрозу безпечне 

ведення гірничих робіт та можливість забезпечення належних умов праці 

шахтарів, що може привести до створення аварійних ситуацій на 

підприємствах, а також посилення соціальної напруги в шахтарських 

колективах. 

Проєктом Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» 

(реєстр. № 4000 від 14.09.2020) Міненерго на фінансування вугільної галузі 

передбачені видатки у сумі 4 497 451,2 тис. грн, а саме: 

1) за програмою КПКВК 2401070 «Заходи з ліквідації 

неперспективних вугледобувних підприємств» у 2021 році передбачено 

1 032 458,2 тис. гривень. 
Зазначені кошти планується спрямувати на: 

- підготовку вугледобувних підприємств до ліквідації – 419 552,1 тис. грн. 

(прийняти на підготовку до ліквідації 7 неперспективних шахт та утримувати 

8); 

- ліквідацію вугледобувних та вуглепереробних підприємств – 

588 986,2 тис. грн. (фінансувати 11 проектів ліквідації, 3 з яких виконати в 

повному обсязі ); 

- утримання водовідливних комплексів, будівництво і реконструкція яких 

передбачені проектами ліквідації шахт, за умови, що забезпечення їх 

подальшого функціонування до вартості таких проектів не включено – 

23 920,0 тис. гривень. (утримувати в безпечному стані 2 ВВК). 

2) за програмою КПКВК 2401100 «Гірничорятувальні заходи на 

вугледобувних підприємствах» у 2021 році передбачено 

340 000,0 тис. гривень. 

Зазначений обсяг видатків дозволить забезпечити заробітною платою 

фактичну чисельність підрозділів ДВГРС відповідно до росту прожиткового 

мінімуму для працездатних осіб та мінімальної заробітної плати, оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, сплату пільгових пенсій, податків та 

зборів до бюджету, прибрати медикаменти та перев’язувальні матеріали для 

надання допомоги постраждалим, паливо-мастильні матеріали, матеріали для 

спеціалізованих газоаналітичних лабораторій та мінімальні матеріали 

аварійного призначення. 

Водночас, необхідні видатки для забезпечення виконання завдань та 

функцій ДВГРС за призначенням у 2021 році становлять 482 598,8 тис. гривень.  



Дефіцит бюджетних асигнувань на 2021 рік за бюджетною програмою 

складає 142 598,8 тис. грн, що не дозволяє забезпечити придбання:  

- засобів індивідуального та групового захисту гірничорятувальників від 

дії високої температури та ударних хвиль при вибуху метаноповітряної суміші; 

- запасних частин до гірничорятувального оснащення та апаратури, які 

знаходяться на оснащенні підрозділів; 

- матеріалів та запчастин для планово-технічного обслуговування 

транспортних засобів, а також зборів і платежів на утримання транспортних 

засобів; 

- послуг по ремонту, наладці, повірки приладів та устаткування що не 

забезпечить можливості  їх експлуатації і утримання у стані готовності до 

застосування; 

- послуг зв’язку з обслуговуваними об’єктами та гірничорятувальними 

підрозділами; 

- видатків на відрядження; 

- послуг по проведенню повірок, перевірок, опосвідчення 

гірничорятувального оснащення, технічного обслуговування та ремонту по 

газоаналітичним лабораторіям та обслуговування іншого оснащення підрозділів 

служби, що не дозволить введення їх в експлуатацію при випадках виконання 

аварійних робіт; 

- предметів, матеріалів та послуг по здійсненню поточної діяльності, 

господарського утримання, обслуговування будівель та споруд тощо. 

Крім того, в умовах розвинутої пожежі, коли безпосереднє або дистанційне 

подання спеціальних речовин для цілей пожежогасіння неможлива або 

неефективна, приступають до ізоляції виробок з пожежею. Гасіння методом 

ізоляції складається з основних трьох етапів виконання робіт: підготовка до 

зведення ізолюючих перемичок, спорудження перемичок, активна інертизація 

ізольованого простору та самозагасання пожежі через нестачу кисню. 

Для забезпечення контролю шахтної атмосфери та своєчасної обєктивної 

оцінки розвитку аварії (пожежі) під час виконання аварійно-рятувальних робіт 

вкрай необхідне придбання газоаналізаторів, які дозволяють одночасно 

контролювати параметри п’яти різних газів, в тому числі горючих та 

вибухонебезпечних, а також сучасного лабораторного обладнання.  

Відсутність засобів на комплектацію підрозділів згідно Тимчасового 

переліку та поновлення технічних засобів, які були використані при ліквідації 

аварій на вугільних підприємствах, призведе до несвоєчасного надання 

допомоги гірникам, яких застигла аварія, неможливості створення безпечних 

умов шахтарям і гірничорятувальникам при виникненні аварій, ускладненню 

аварій, збільшенню строків ліквідації аварій, зростанню збитків вугільної 

галузі. 

3) за програмою КПКВК 2401590 «Реструктуризація вугільної 

галузі» у 2021 році передбачено 3 124 993,0 тис. грн, у тому числі: 

- на оплату праці – 3 064 993,5 тис. грн 

- на підтримку в безпечному та безаварійному стані шахти 

№ 10 «Нововолинська» – 59 999,5 тис. гривень. 



Водночас, необхідний обсяг видатків на 2021 рік становить 11 557 558,1 

тис. грн, у тому числі: 

1) на державну підтримку на часткове покриття витрат із собівартості 

товарної продукції складає 4 179 403,6 тис. грн, у тому числі:  

- на виплату зарплати – 3 509 599,6 тис. грн; 

- на оплату спожитої електроенергії - 669 804,0 тис. грн; 

2) на утримання у безпечному та безаварійному стані шахти 

№ 10 «Нововолинська» - 59 999,5 тис. грн; 

3) на технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних 

підприємств - 6 718 155,0 тис. грн, у тому числі: 

- на придбання нового обладнання для очисних вибоїв – 

3 282 731,0 тис. грн; 

- на придбання прохідницького обладнання -1 332 423,0 тис. грн; 

- на заміну стаціонарного обладнання - -942 683,3 тис. грн; 

- на виконання програми реновації гірничошахтного обладнання 

(капітальний ремонт ) – 1 160 318,0 тис. гривень. 

4) на повернення до держбюджету 600 000,0 тис. грн відповідно до 

розпоряджень Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 № 572-р, від 

03.04.2019 № 224- р та від 14.08.2019 № 604-р «Про виділення коштів з 

резервного фонду державного бюджету». 

Дефіцит бюджетних коштів за зазначеною програмою на 2021 рік 

становить 8 432 565,1 тис. грн, у тому числі:  

- на виплату зарплати - 444 606,1 тис. грн; 

- на оплату спожитої електроенергії - 669 804,0 тис. грн; 

- на технічне переоснащення та модернізацію вугледобувних підприємств - 

6 718 155,0 тис. грн; 

- на повернення до держбюджету 600 000,0 тис. гривень. 

Необхідний обсяг видатків у сумі 11 557 558,1 тис. грн планується 

спрямувати на: 

1) Часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної 

продукції 

Відповідно до розрахунків вугледобувних підприємств з огляду на існуючу 

ситуацію у вугільній галузі та у разі відсутності бюджетних коштів на технічне 

переоснащення вугледобувних підприємств у 2021 році прогнозується 

видобути 4 218,0 тис. тонн рядового вугілля, виробити з нього 3 244,4 тис. тонн 

товарної вугільної продукції на суму 5 560 386,7 тис. грн у діючих на сьогодні 

цінах на вугільну продукцію. 

Загальні розрахункові витрати із собівартості готової товарної вугільної 

продукції становлять 10 469 341,4 тис. гривень. 

Збитки від виробництва товарної продукції становлять 4 908 654,7 тис.  

гривень. 

Необхідний обсяг держпідтримки становить 4 179 403,6 тис. гривень 

2) Повернення до держбюджету 600 000,0 тис. гривень 

Зважаючи на складну ситуацію з виплатою заробітної плати на передодні 



Дня шахтаря та з метою зняття соціальної напруги у шахтарських колективах 

Урядом прийнято розпорядження від 22.08.2018 № 572-р «Про виділення з 

резервного фонду державного бюджету коштів» у сумі 100 000,0 тис. грн для 

погашення заборгованості із заробітної плати працівникам вугільної 

промисловості на поворотній основі. 

З метою забезпечення виплати заробітної плати та погашення 

заборгованості з неї працівникам вугледобувних підприємств протягом 

2019 року Урядом прийнято сім рішень щодо збільшення видатків бюджету на 

виплату заробітної плати, з них розпорядженнями Кабінету Міністрів України 

від 03.04.2019 № 224- р та від 14.08.2019 № 604-р «Про виділення коштів з 

резервного фонду державного бюджету» виділено Міністерству енергетики та 

вугільної промисловості для оплати праці та внесення обов’язкових платежів, 

пов’язаних з виплатою заробітної плати працівникам вугільної промисловості, 

на поворотній основі 350 000,0 тис. грн та 150 000,0 тис. грн відповідно. 

3) Утримання в безпечному та безаварійному стані шахти 

№ 10 «Нововолинська» 

Впродовж 2018-2020 року виконання робіт з будівництва шахти 

№ 10 «Нововолинська» призупинилося, оскільки кошти з державного бюджету 

виділялися виключно на утримання об’єкту незавершеного будівництва 

«Будівництво шахти «№ 10 «Нововолинська». 

Зазначене призвело до вичерпання витрат, передбачених проектом 

«Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» ДП «Волиньвугілля», які пов’язані 

з експлуатацією загальношахтних машин та устаткування, що входять до 

складу загальношахтних комплексів: підйом, водовідлив, вентиляція, 

підземного та наземного транспорту, котельні тощо. 

З метою фінансового забезпечення утримання шахти 

№ 10 «Нововолинська» за дорученням Міністерства замовник будівництва 

ДП «Дирекція по будівництву об’єктів» спільно з субпідрядником 

ДП «Передпускова дирекція шахти № 10 «Нововолинська» розроблено 

технологічний паспорт на утримання об’єкта незавершеного будівництва 

«Будівництво шахти № 10 «Нововолинська» у безаварійному стані. 

Згідно з розрахунком річних витрат на утримання водовідливного 

комплексу, який проведено відповідно до технічних рішень по утриманню 

водовідливного комплексу з урахуванням даних замовника за попередній 

період та з урахування витрат, пов’язаних з інфляційними процесами згідно з 

прогнозним індексом інфляції на 2021рік к=1,071 (постанова КМУ від 

15.05.2019 № 555) усереднені річні витрати складають 59 999,5 тис. грн, а саме: 

 

 



 
№  

з/п 

Назва показника 2021 рік, 

тис. грн 

1. Матеріали 2 094,27 

2. Електроенергія 33 032,0 

3. Послуги сторонніх організацій (пов’язані з отриманням дозвільної та проектно-

кошторисної документації) 

5 495,0 

4. Оплата праці 13 526,4 

5.  Відрахування на соціальне страхування 2 975,8 

6. Податки, збори, обов’язкові платежі встановлені чинним законодавством. 1 920,0 

7. Витрати на чергову заміну обладнання замість зношеного 956,0 

 РАЗОМ 59 999,5 

Зазначений обсяг видатків дозволить утримувати об’єкт незавершеного 

будівництва «Будівництво шахти «№ 10 «Нововолинська» починаючи 

з 2021 року на період до її приватизації, концесії тощо. 

4) Технічне переоснащення 

Відсутність джерел (власних, держбюджету та інвестицій) фінансування на 

поповнення обігових коштів та оснащення нових лав з урахуванням значного 

зносу основних фондів призвело до того, що за січень-грудень 2019 року на 

вугледобувних підприємствах введено в роботу із запланованих 20 лав лише 14 

нових очисних вибоїв. Крім того, з експлуатації у зв’язку з повним 

відпрацюванням запасів вибуло 15 лав. 

За 7 місяців 2020 року введено в роботу лише 10 нових очисних вибоїв, 

згідно програми необхідно було ввести в дію 18 (-8 до програми). 

Невиконання програми по введенню нових очисних вибоїв призвело до 

зменшення кількості діючих лав, які станом на 01.08.2020 порівняно з початком 

року зменшилася на 3 одиниці, а комплексно – механізованих вибоїв – на 2. 

Станом на 01.08.2020 діє 31 очисний вибій, що менше від запланованих 

програмою на 7 одиниць.  

На 1 серпня 2020 року в роботі знаходиться 20 комплексно-механізованих 

вибоїв. 

Рівень механізації видобутку вугілля стрімко падає, що призводить до 

заміни очисних комбайнів відбійними молотками, механізованих комплексів - 

індивідуальним кріпленням, значно підвищує собівартість видобутого вугілля 

та обумовлює масовий відтік кваліфікованих працівників основних професій. 

На сьогодні з 28 діючих шахт на 13 шахтах (45 % від загальної кількості) в 

роботі знаходиться лише по 1 очисному вибою, а на 10 шахтах взагалі відсутній 

діючий очисний фронт, тобто свою виробничу діяльність ці підприємства 

здійснюють без лав. 

З метою забезпечення життєдіяльності шахт і запобігання аварій, які 

призводять до зменшення видобутку вугілля і як наслідок до погіршення 

виробничо-господарської діяльності, а також враховуючи обмеженість коштів 

державного бюджету необхідна потреба бюджетних асигнувань у 2021 році для 

введення в роботу нових очисних вибоїв складає 3 845,5 млн. грн., з них для 

придбання нового гірничошахтного обладнання – 3 282,7 млн. грн. та для 

капітального ремонту ГШО – 562,8 млн. гривень. 

За рахунок цих коштів в роботу буде введено 27 нових лав, які будуть 

обладнанні новими очисними комбайнами, скребковими конвеєрами та 



секціями механізованого кріплення. Очікуваний видобуток із цих лав протягом 

2021 року складатиме 3 100 тис. тонн вугілля.  

Технічне переоснащення гірничопрохідницьких робіт, а саме: 

обладнання прохідницького вибою, комплектація підземного транспорту, 

покращення параметрів вентиляції та техніки безпеки, поліпшення умов праці 

прохідників. Зазначене забезпечить відновлення якісної діючої лінії очисних 

вибоїв, своєчасну підготовку до виймання запасів вугілля, збільшення рівня та 

темпів проведення гірничих виробок з механізованим навантаженням гірничої 

маси, досягнення нормативної швидкості проведення підготовчих виробок, 

поліпшення умов та збільшення продуктивності праці прохідників.. 

Виділення у 2021 році 666,1 млн грн. для виконання програми 

капітального ремонту (реновації) (окрім капітального ремонту обладнання 

очисних вибоїв) дозволить капітально відремонтувати основне та допоміжне 

обладнання для забезпечення видобутку вугілля, проведення гірничих виробок, 

функціонування інших технологічних ланцюжків державних вугледобувних 

підприємств. 

Програма технічного переоснащення стаціонарного обладнання 

вугледобувних підприємств передбачає придбання у 2021 році 2 862 одиниці 

обладнання на загальну суму 942,7 млн. грн. для заміни та модернізації 

діючого обладнання підіймальних, вентиляторних, компресорних, 

водовідливних, теплоенергетичних установок та іншого обладнання  

технологічного комплексу поверхні шахти. 

Придбання і запровадження вугледобувними підприємствами обладнання 

згідно з програмою дозволить підвищити рівень безпеки і поліпшити умови 

праці на підприємствах, знизити рівень аварійності на технологічних 

комплексах, сприятиме забезпеченню безумовного виконання завдань з 

видобутку вугілля та відвантаження вугільної продукції споживачам, 

підвищення енергоефективності вугледобувних підприємств. 
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