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4 ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Глосарій 

СО2 – діоксид вуглецю або вуглекислий газ

Fossil CO2 або 
викопний 

СО2 

– СО2, який походить від вугілля (42%), нафти (33%), 
газу (19%), цементу (6 %), включаючи спалювання газу 
(1%)1.

NOx – оксид  азоту

БГЗО – Багатостороння група зацікавлених осіб

ІГС – інститут громадянського суспільства

ІПВГ – Ініціатива прозорості видобувних галузей 

МГЕЗК – Міжурядова група експертів із зміни клімату

МПВР – Механізм прикордонного вуглецевого регулювання

НВВ – національно визначений внесок відповідно до 
паризької Угоди

ПГ – парникові гази

СТВ –  система торгівлі викидами  

ЮНЕП –  Програма ООН з довкілля

1 CO2.Earth, Global Carbon Emissions: https://www.co2.earth/global-co2-emissions 



51. Резюме дослідження 

1.0 РЕЗЮМЕ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

Дослідження «Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 
та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)» проводилося 
за підтримки Міжнародного фонду «Відродження», на замовлення 
Програми «Демократична практика» та Ініціативи з розвитку екологічної 
політики й адвокації в Україні (EPAIU) з жовтня 2020 року по березень 
2021 року.

За результатами дослідження встановлено взаємозв’язок між 
діяльністю видобувних галузей та впливом на кліматичні зміни, що 
базується в двох основних підходах: 

 ■ видобувні галузі розпочинають життєвий цикл діяльності, що 
призводить до зміни клімату;

 ■ видобувні галузі безпосередньо є джерелом викидів та інших 
впливів на клімат. (наприклад, за оцінками Global Resource Outlook 
20192 у 2017 році видобуток та первинна переробка  металічних та 
неметалічних  корисних копалин утворили по 10% від глобального 
впливу на зміну клімату, а відповідний показник для викопного 
палива (нафта, газ, вугілля) склав 16%).   

Стандарт ІПВГ у чинній редакції 2019 року вимагає обов’язкове 
розкриття істотних екологічних платежів на користь держави та 
заохочує розкривати інформацію про вплив видобувних галузей на 
довкілля. 

Для того, щоб посилити Стандарт ІПВГ та зкорелювати його зміст із 
виявленим впливом видобувних галузей на зміну клімату,  автори 
дослідження пропонують унести до нього наступні зміни: 

 ■ встановити порогове значення річних викидів СО2, після перетину 
якого БГЗО рекомендується розглянути питання залучення 
спеціалістів з питань зміни клімату;

 ■ розширити вимогу 6.4. Стандарту ІПВГ та рекомендувати 
розкривати законодавство з питань зміни клімату, податкові та інші 
інструменти регулювання кліматичної політики, законодавство та 
політику щодо поводження з відходами видобувної промисловості, 
програми видобувних компаній щодо утилізації таких відходів, 
інформацію про викиди в атмосферне повітря та ґрунтові води 
видобувними галузями;

2 Global Resource Outlook 2019, the Factsheet: https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook 

1. РЕЗЮМЕ  
ДОСЛІДЖЕННЯ
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 ■ скасувати  залежність розкриття екологічних платежів від рівня 
їх матеріальності (вимога 6.1. Стандарту ІПВГ) та рекомендувати 
країнам дисагрегувати екологічні платежі (у т.ч. окремо включати 
ті, що пов’язані із кліматом), розкривати надходження видобувних 
компаній від фінансових інструментів кліматичної політики, шляхи 
використання коштів, отриманих від видобувних компаній за 
екологічними платежами. 

 ■ розглянути можливість застосування механізму багатосторонніх 
груп для вирішення проблемних питань імплементації кліматичної 
політики. 

Матеріал відображає позицію авторів і не обов’язково збігається з 
позицією Міжнародного фонду «Відродження».

2. ВСТУП 

2.1. Зміна клімату та можливості запобігання й адаптації

Ще зовсім нещодавно питання зміни клімату не обговорювалися широко 
в публічному просторі, а захист довкілля вважали справою виключно 
науковців, екологів та активістів. Втім світ, не залежить від уявлень 
про нього. Антропогенна діяльність, зокрема промислова, викликає 
збільшення кількості викидів діоксиду вуглецю та інших шкідливих 
речовин у повітря, руйнує озоновий шар, спричинює парниковий 
ефект і глобальне потепління. Особливістю цієї ланцюгової реакції 
є те, що викиди можуть здійснюватися з будь якої точки на планеті, а 
мати вплив на всі території разом, навіть на ті країни, що таких викидів 
не здійснюють або продукують їх мінімальну кількість. Тому важливо 
об’єднуватися та діяти спільно, щоб знівелювати негативний вплив 
на довкілля та адаптуватися до тих змін клімату, які вже відбуваються. 
Боротьба зі змінами клімату стала однієї з 17 глобальних цілей сталого 
розвитку ООН і уряди всіх держав включають цей напрям до своїх 
стратегічних документів.

У відповідь на кліматичні виклики у 1992 була прийнята Рамкова конвенція 
ООН зі зміни клімату та Кіотський протокол до неї, а у 2015 році в рамках 
Рамкової конвенції ООН про зміну клімату була укладена Паризька  
угода3 (набула чинності 4 листопада 2016 року), цілями якої є:

3 The Paris Agreement: https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/the-paris-agreement 

2. 
ВСТУП



72.1. Зміна клімату та можливості запобігання й адаптації

 ■ стримання зростання глобальної середньої температури в межах 
1,5°С — 2 °C у порівнянні з доіндустріальним рівнем;

 ■ підвищення здатності адаптуватися до наслідків зміни клімату, 
сприяння опірності до зміни клімату та низьковуглецевому 
розвитку таким чином, щоб не ставити під загрозу виробництво 
продовольства;

 ■ забезпечення узгодженості фінансових потоків із напрямом 
низьковуглецевого та опірного до зміни клімату розвитку.

Для досягнення цих цілей кожна країна-учасниця Угоди має самостійно 
визначити та оновлювати кожні п’ять років національно визначений 
внесок (НВВ), в якому відображено її кліматичні цілі.  Кожен наступний 
НВВ має бути амбітнішим у порівнянні з поточним. Для реалізації цілей 
Паризької угоди та свої відповідних НВВ країни використовують різні 
інструменти кліматичної політки, у тому числі фінансові, які умовно 
можна поділити на наступні категорії:

 ■ Податкове регулювання  – до цієї категорії можна віднести 
екологічні та вуглецеві податки, а також нову ініціативу ЄС 
механізму транскордонного регулювання вуглецевого сліду;

 ■ Торгівлі викидами – наприклад, торгівля викидами ЄС;
 ■ «Зелені» інвестиції – «зелений» тариф, «зелені» облігації, бонди 

тощо;
 ■ Розробка стратегій, освіта тощо.

Всі ці інструменти мають на меті стимулювати забрудників зменшувати 
викиди СО2 та інших парникових газів та вкладати кошти в екологічну 
модернізацію своїх підприємств. 
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2.2. ІПВГ та зміна клімату 

Відповідним чином мала реагувати і Ініціатива прозорості видобувних 
галузей – незалежний та добровільно підтримуваний на міжнародному 
рівні стандарт звітності у видобувних галузях, який впроваджується у 554 
країнах світу, включаючи Україну. 

У 2015 році низка міжнародних та національних природоохоронних 
організацій звернулася до Правління ІПВГ із відкритим листом5 про 
необхідність врахування кліматичних аспектів у діяльності ІПВГ 
(докладніше у розділі 4.2.), втім на той момент ІПВГ не була готова 
врахувати всі побажання екологічної спільності. 

У 2017 році ІПВГ вивчила6, як її країни-члени розкривають екологічну 
складову у своїх національних звітах і зробила низку узагальнень, які 
могли б бути використані країнами та їх багатосторонніми групами 
(БГЗО)  для опрацювання питань, пов’язаних із довкіллям, а саме:

 ■ моніторинг дотримання процедур, політик та рекомендацій на 
національному та міжнародному рівнях;

 ■ моніторинг державних ресурсів для забезпечення дотримання 
екологічних норм;

 ■ звітність щодо своєчасності та підтвердження виконання 
зобов’язань компаній та державних установ, що відносяться до 
довкілля, включаючи будь-які звіти / документи, які мають бути 
опубліковані чи іншим чином розкриті;

 ■ висвітлення внесків, пов’язаних з охороною довкілля, в рамках 
соціальних внесків.

Втім, у згаданому дослідженні підкреслювалося, що «немає очікувань, 
що БГЗО будуть охоплювати в роботі всі ці питання, або, що ІПВГ 
вимагатиме звітуватися про екологічні аспекти …». Дослідження лише 
констатувало зростаючий інтерес до екологічної звітності, пов’язаної з 
видобувним сектором, у різних країнах та робило спробу співставлення 
існуючих практик звітування ІПВГ для БГЗО, які цікавляться питаннями 
довкілля.

4 Тут і далі вказано кількість країн-членів ІПВГ станом на 24.12.2020.
5 Letter from Civil society organisations - call on EITI to consider climate risks in reporting standards for extractive:  
https://eiti.org/document/letter-from-civil-society-organisations-call-on-eiti-to-consider-climate-risks-in-reporting 
6 Coverage of environmental information in EITI reporting: https://eiti.org/files/documents/eiti_brief_coverage_of_
environmental_reporting.pdf 
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Втім, це дало поштовх формуванню нових вимог у Стандарті ІПВГ. Вже 
у 2019 році схвалено нову редакцію міжнародного стандарту ІПВГ7, 
відповідно до якої звітність за ініціативою має обов’язково включати 
інформацію про платежі на користь держави щодо довкілля, а уряди 
заохочуються публікувати інформацію про потенційний вплив 
видобувних галузей на довкілля (докладніше у розділах 3.3. та 4.2). 
Це можна назвати вагомим кроком для визнання потенційного впливу 
видобувних галузей на довкілля на міжнародному рівні. 

Що стосується питання впливу видобувних галузей на зміну клімату, 
то цей аспект  залишається предметом оцінки міжнародної спільноти. 
ІПВГ, приділяючи увагу певному колу екологічних питань, наразі не 
фокусується на зміні клімату. 

Держави також, під час розробки відповідних стратегій та концепцій 
адаптації до змін клімату та плануванні кліматичної нейтральності своїх 
економік, зосереджуються здебільшого на таких секторах, як енергетика, 
сільське господарство, транспорт, чий внесок у вплив на клімат є 
вагомим, зрозумілим та вимірюваним. Видобувні компанії аналогічно 
займають у цьому питанні позицію «вичікування»8.   

Виключенням є визнання впливу на зміну клімату діяльності з  
видобування вугілля, якому присвячено низку вітчизняних та 
закордонних досліджень.

В рамках цього дослідження ми вивчимо зв’язок між змінами клімату 
та діяльністю видобувних галузей і проаналізуємо роль ІПВГ в цих 
тенденціях. 

2.3. Сфера охоплення, методологія  
та інша інформація про дослідження

Виходячи з викладеного, предметом цього дослідження є вплив 
видобувних галузей на довкілля та клімат, а також досвід країн-членів 
ІПВГ та країн ЄС у визнанні такого впливу та управління ним. 

Метою дослідження є формулювання аргументів та рекомендацій 
щодо можливого розширення довкілевої частини сфери охоплення 
міжнародного стандарту ІПВГ, враховуючи кореляцію між питаннями 
клімату та видобутку корисних копалин. 

7 Стандарт ІПВГ 2019 року: https://eiti.org/files/documents/2019_eiti_standard_-_ukrainian.pdf 
8 BGG, Mining Needs to Go Faster on Climate: https://www.bcg.com/ru-ru/publications/2020/mining-needs-to-go-
faster-on-climate 
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2.3.1. Методологія дослідження 

В цьому дослідженні для побудови висновків та рекомендацій 
вивчено вплив на довкілля і клімат видобутку нафти, газу, металічних 
та неметалічних корисних копалин. Особливу увагу приділено впливу 
на довкілля та клімат видобутку вугілля, оскільки цей вплив визнано 
найбільш значним.

Корисні копалини, які включені до сфери охоплення цього дослідження, 
визначені, виходячи з:

 ■ способу видобутку (шахтний, кар’єрний тощо) та ступеня його 
впливу на довкілля, здоров’я людини, та зміну клімату. 

 ■ найбільш поширених корисних копалин, які обирають сферою 
охоплення країни-члени ІПВГ.

В дослідженні також проаналізовано деякі інструменти реалізації 
кліматичної політики та співставлено їх із поточними вимогами 
Стандарту ІПВГ 2019 року, в тій частині, в якій вони можуть стосуватися 
видобувних галузей та/або ІПВГ. 

В рамках даного дослідження проведена робота з такими джерелами:  

 ■ Стандарт ІПВГ та інші керівні документи, що регламентують 
діяльність ІПВГ;

 ■ законодавство України та інших країн; 
 ■ дослідження українських та іноземних ІГС та урядів, донорських 

та міжнародних організацій в сферах захисту довкілля та зміни 
клімату; 

 ■ матеріали тематичних конференцій, повідомлення в ЗМІ  та інші 
відкриті джерела інформації;

 ■ вітчизняні та іноземні наукові статті та монографії;
 ■ матеріали звітності ІПВГ.



112.3. Сфера охоплення, методологія та інша інформація про дослідження

1. Афганістан

2. Албанія

3. Вірменія

4. Аргентина

5. Буркіна-Фасо

6. Камерун

7. Центральноафриканська 
Республіка

8. Чад

9. Колумбія

10. Кот-д’Івуар

11. Демократична Республіка 
Конго

12. Домініканська республіка

13. Ефіопія

14. Еквадор

15. Німеччина

16. Гана

17. Гватемала

18. Гвінея

19. Гайана

20. Гондурас

21. Індонезія

22. Ірак

23. Казахстан

24. Киргизька Республіка

25. Ліберія

26. Мадагаскар

27. Малаві

28. Малі

29. Мавританія

30. Мексика

31. Монголія

32. Мозамбік

33. М’янма

34. Нідерланди

35. Нігер

36. Нігерія

37. Норвегія

38. Папуа-Нова Гвінея

39. Перу

40. Філіппіни

41. Республіка Конго

42. Сенегал

43. Сейшельські острови

44. Сьєрра-Леоне

45. Суринам

46. Сан-Томе і Принсіпі

47. Таджикистан

48. Танзанія

49. Східний Тимор

50. Того

51. Тринідад і Тобаго

52. Україна

53. Уганда

54. Великобританія

55. Замбія

В розрахунках та графічних матеріалах, де використовується кількість 
країн-членів ІПВГ взято за основу їх кількість 55 (станом на 24 грудня 
2020 року):
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Під час побудови висновків та рекомендацій даного дослідження 
використано відсоткові значення, які характеризують вплив на 
кліматичні зміни  видобутку корисних копалин та їх переробки, подані у 
наступних джерелах:

 ■ Global Resource Outlook 2019, UN Environment, International 
Resource Panel;

 ■ Global Resource Outlook 2019, Fact Sheet, Natural Resources for the 
Future We Want, UN Environment, International Resource Panel.

 ■ Global Resource Outlook 2019, Key messages, Natural Resources for 
the Future We Want, UN Environment, International Resource Panel.

Основний авторський колектив вищезгаданих джерел: Бруно Оберле, 
Стефан Брінгецу, Стів Хатфілд-Доддс, Стефані Хеллвег, Хайнс Шадль та 
Джессіка Клемент.

Електронний ресурс: https://www.resourcepanel.org/reports/global-
resources-outlook 

2.3.2. Географія та період дослідження  

Під час дослідження проаналізовані обрані практики країн-членів ІПВГ 
та країн-членів ЄС (в тій частині, де вони можуть бути застосовані до 
країн-членів ІПВГ).

Термін проведення дослідження – з жовтня 2020 року по березень 2021 
року. 
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3.  ЗАГАЛЬНА

3.1. Основні аспекти впливу видобувних галузей  
на довкілля та клімат

3.1.1. Прямий та опосередкований вплив видобувних галузей на 
довкілля та клімат

Якщо кліматичний слід видобувних галузей є предметом досліджень 
та дискусій,  у тому, що використання (спалювання) продукту діяльності 
цих галузей впливає на клімат сумнівів немає. За оцінками  Програми 
ООН з довкілля  (ЮНЕП) у 2019 році викиди викопного СО2 (fossil CO2) 
домінували у загальній картині викидів, перевищуючи викиди від 
землекористування, та склали сумарно 65% або 38 Гт екв. СО2

9. 

Важливо розуміти, що видобувні галузі знаходяться на першій 
сходинці у створенні викидів СО2, оскільки видобуті мінерали у 
подальшому використовуються для виготовлення палив та/або 
переробки (збагачення). Паливо, у свою чергу спалюється у різних 
галузях промисловості (виробництво електричної енергії, транспорт, 
важка промисловість тощо) та у побуті (приготування їжі). Також, низка 
цих продуктів утворюють відходи, що у поєднанні із відходами від самої 
видобувної промисловості також має вплив на довкілля.

Наприклад, у доповіді Спільного дослідницького центру Європейської 
комісії «Викопні викиди СО2 в країнах світу, 2020»10 для джерел викопного 
СО2 враховуються викиди від:

 ■ спалювальних установок (зокрема, від споживання вугілля, нафти 
та природного газу);

 ■ неорганізовані викиди (викиди від виробництва коксу, від 
видобутку нафти і газу, факельні установки);

 ■ металевої промисловості (викиди від доменних піч, які включають 
викиди від доменного газу та вугілля);

9  Emissions Gap Report 2020: https://www.unenvironment.org/emissions-gap-report-2020 
10  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 

3. ЗАГАЛЬНА  
ЧАСТИНА
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 ■ неметалевої промисловості (викиди CO2 від карбонатів, що 
використовуються у виробництві цементу, виробництво хімічних 
речовин, у т.ч. аміаку, добрив):

 ■ транспорту (включаючи автомобільний, залізничний транспорт, 
судноплавство та авіацію);

 ■ побутового спалення;
 ■ інше (промислове спалення, спалення відходів, сільське 

господарство).

Викопні викиди СО2 стабільно зростають з року у рік, на мал. 1 та 2 
показана тенденція цього зростання, та його розподіл за секторами.

Мал. 1. Глобальні викиди викопного СО2 з 1990 по 2019 рік. 

Джерело:   
Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC11.

11  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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Мал. 2. Динаміка викидів викопного СО2 за секторами

Джерело: 
Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC12.

Таким чином, при визначенні впливу видобувних галузей на довкілля та 
клімат важливо не обмежуватися безпосереднім впливом видобувної 
діяльності, а враховувати весь ланцюжок утворення викидів СО2.

3.1.2. Корисні копалини із сфери охоплення ІПВГ та їх вплив на 
довкілля та клімат 

Для того, щоб визначити, чи доцільно для ІПВГ поширювати свій 
стандарт на питання зміни клімату, важливо дослідити вплив видобутку 
корисних копалин із сфери охоплення ІПВГ на довкілля та клімат.

У 2019 році країни-члени ІПВГ році разом утворили 4059,322 Мт екв. 
12  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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викидів викопного СО2. Найбільшим забрудником виступила Німеччина 
(702,6 Мт екв. викидів викопного СО2, які припали переважно на 
генерацію енергії, транспорт та промисловість), найменшим Сан-Томе 
і Принсіпі (0,159 Мт екв. викидів викопного СО2). Загалом Німеччина 
спродукувала у 2019 році 1,8% всіх викидів викопного СО2 світу13.

Серед країн ІПВГ найбільшого прогресу у скорочені викидів у порівнянні 
з 2018 роком досягла також Німеччина (-6%), а найвагоміше збільшення 
викидів продемонстрував Таджикистан (+18%). Втім, якщо порівнювати 
кількість викидів у 2019 році Німеччина (702,6 Мт екв. викидів викопного 
СО2) залишається більш суттєвим забрудником у порівнянні з 
Таджикистаном (8,919 Мт екв. викидів викопного СО2).

Докладніше у  Додатку 1. 

Мал. 3. Викиди викопного СО2 країнами-членами ІПВГ. Джерело: Fossil CO2 
emissions of all world countries, JRC14.

13  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
14  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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Які корисні копалини підпадають під сферу охоплення ІПВГ?

Згідно стандарту ІПВГ15 в кожній країні-члені ІПВГ утворюються 
багатосторонні групи зацікавлених осіб (БГЗО), які слідкують за 
імплементацією цього стандарту та частково визначають сферу його 
охоплення для тієї чи іншої країни. Так, ці групи, зокрема, можуть 
визначати перелік корисних копалин, по яких готується національний 
звіт ІПВГ, втім під час процедури валідації міжнародний секретаріат 
ІПВГ може дати оцінку, чи відповідає цей перелік стандарту ІПВГ. Таким 
чином, цей показник є гнучким і може змінюватися та визначатися БГЗО 
кожного року.

Традиційно, ІПВГ розділяє корисні копалини на нафту, газі та інші 
корисні копалини, що видобуються кар’єрним способом (mining, 
including quarrying). Згідно глосарію ІПВГ16 термін «корисні копалини» 
може, включати, але не обмежуватися: бронзу, вугілля, мідь, алмази, 
золото, залізну руду, срібло, уран та цинк.  

Мал. 4. Корисні копалини, які визначають країни-члени ІПВГ для своїх національних 
звітів.

Джерело:  EITI data17 18 

15  EITI Standard 2019: https://eiti.org/document/eiti-standard-2019 
16  The EITI Glossary: https://eiti.org/glossary 
17  Compare key figures in EITI Reports: https://eiti.org/explore-data-portal#compare-key-figures-in-eiti-reports

18  Summary data from EITI Reports: https://eiti.org/summary-data  
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Станом на 24 грудня 2020 року з 55 країн-членів ІПВГ звіти 47 країн 
охоплюють дані щодо нафти,  47 – інших корисних копалин (руди металів, 
кам’яне вугілля, глини, каміння будівельне та дорогоцінне, мінеральні 
води тощо), 38 країн – щодо газу. Докладна інформація наведена у 
Додатку 2. 

Проаналізуємо вплив цих корисних копалин на довкілля та клімат. Попри 
велику цінність видобувної галузі, з точки зору економіки держави, вона 
спричинює суттєвий негативний вплив на довкілля шляхом руйнування 
цілісності надр, порушення екосистем, призводить до антропогенного 
забруднення повітря, водних та земельних ресурсів19. Окремо можна 
виділити проблематику незаконного видобутку корисних копалин. 
Шкоду від такої діяльності важко оцінити об’єктивно через відсутність 
комплексної інформації в офіційних держалах про вплив незаконного 
видобутку на довкілля20.

Розрізняють такі види потенційних негативних впливів видобутку на 
довкілля: 

 ◆ геомеханічні – розтріскування порід внаслідок проведення вибухів, 
зміна рельєфу місцевості, вирубування лісів, деформація земної 
поверхні; 

 ◆ гідрологічні – зміна запасів, режиму руху, якості та рівня ґрунтових 
вод, винесення у водойми шкідливих речовин з поверхні і надр землі; 

 ◆ хімічні – зміна складу і властивостей атмосфери та гідросфери 
(підкислення, засолення, забруднення води і повітря); 

 ◆ фізико-механічні – забруднення довкілля пилом, зміна властивостей 
ґрунтового покриву; 

 ◆ шумове забруднення і вібрація ґрунту.

В залежності від корисної копалини, способу її видобутку та вплив на 
довкілля та клімат може бути різним. Глобальний огляд стану ресурсів 
ООН 2019 року21 виділяє різні негативні впливи видобутку корисних 
копалин на довкілля та клімат.

19  Охорона природи у сфері видобутку корисних копалин в Україні: нормативні аспекти та практика 
застосування, О. Хауляк, Є. Іванов, Н. Блажко, О. Полуніна, Я. Хауляк: https://stream.elreg.com.ua/uploads/
HMAPO2020/EITI%20research%202020__environmental2.pdf 
20  Вплив і роль інститутів громадянського суспільства у сфері використання та охорони природних 
ресурсів в Україні, О. Полуніна, Р.Куштим, Г. Левіна: https://www.irf.ua/vplyv-i-rol-igs-u-sferi-vykorystannya-
ta-ohorony-pryrodnyh-resursiv-v-ukrayini/?fbclid=IwAR2FOV1kjWCHR4ZLx3-7j0i8IFVYvrvvTohdeZ79ZGr_
xpCz0OgE8OboErc 
21  Global Resource Outlook 2019: https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook
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Видобуток та переробка металічних корисних копалин, які як правило 
включаються в сферу охоплення ІПВГ, мають суттєвий вплив на довкілля 
та клімат. У 2011 році металічні корисні копалини спричинили  18 % 
кліматичних змін, пов’язаних із ресурсами, та за 39 % впливу на здоров’я 
людей22. Серед різних галузей металургії найбільше вплив має чорна 
металургія, оскільки вона є найбільш енергоємною. 

Серед металів найбільший вплив на зміну клімату спричинює ланцюг 
виробництва чавуну та сталі. Це пов’язано з великими обсягами 
щорічного видобутку сталі та енергоємністю переробки руди на залізо 
та сталь. Через значні обсяги виробництва та високі потреби в енергії 
для виплавки алюмінію електролізом, його виробництво також суттєво 
впливає на клімат. 

Натомість видобуток та переробка міді та дорогоцінних металів 
спричиняють високі токсичні наслідки порівняно з їх обсягами 
виробництва.  Під час видобутку та переробки міді сульфідні хвости є 
основним джерелом токсичності. Перероблені мінерали зберігаються 
в хвостосховищах, що втім не виключає постійного вимивання 
забруднюючих речовин у ґрунт та ґрунтові води, що створює у свою 
чергу  ризики забруднення від розливу у випадку поломки. 

Золото та дорогоцінні метали видобувають у значно менших 
концентраціях, ніж сипучі метали, такі як залізо або алюміній. Однак, 
оскільки методи фізичної сепарації, як правило, вимагають вищих сортів 
руди, ціанідних сполук натрію, які використовуються для промислового 
видобутку золота. За оцінками експертів офіційний сектор видобутку 
золота утворюює 18 % світового виробництва ціанідів23. Кустарний 
та дрібномасштабний видобуток золота вважається найбільшим 
антропогенним джерелом викидів ртуті, що, наприклад, у 2010 році 
становив біля 37 % річних викидів24. 
Одним із шляхів зменшення впливу на клімат від видобутку металічних 
корисних копалин є надання переваги переробці металів замість 
видобутку нових металевих руд.  Наприклад, вплив на зміну клімату 
від переробки сталі становить від 10 до 38 % від впливу її первинного 
виробництва, а від переробки алюмінію - від 3,5 до 20 % відповідно25. 

22  За оцінкою  Глобального огляду стану ресурсів ООН 2019 року
23  Alternatives to cyanide in the gold mining industry: what prospects for the future? Hilson & Monhemius: 
https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0959652605000636?via%3Dihub 
24  UNEP Technical Background Report for the Global Mercury Assessment 2013:  https://www.amap.no/
documents/download/1265/inline 
25  За оцінкою  Глобального огляду стану ресурсів ООН 2019 року.
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Мал. 5.  
Вплив від видобутку металічних корисних копалин на 
клімат та здоров’я населення. 

Джерело:  
Global Resource Outlook 2019

Неметалеві мінеральні ресурси доволі рідко підпадають під охоплення 
національних звітів ІПВГ, хоча й складають близько 45% загальної 
маси видобутих ресурсів.  Темпи зростання їх видобутку є одними з 
найвищих серед усіх груп ресурсів, втім їх внесок у зміну клімату та інші 
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негативні наслідки для довкілля залишається обмеженим. Більшість 
наслідків пов’язано не з видобутком неметалічних ресурсів, а з їх 
переробкою. Наприклад, виробництво клінкеру - проміжного продукту 
при отриманні цементу - найбільшою мірою впливає на зміну клімату і 
низку інших суттєвих наслідків для довкілля. Втім, видобуток локальних 
ресурсів, особливо піску, може бути джерелом критичного впливу на 
місцеві екосистеми26.

Мал. 6.  
Вплив від видобутку неметалічних корисних копалин на 
клімат та здоров’я населення. 

Джерело: 
Global Resource Outlook 2019

26  Global Resource Outlook 2019: https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-outlook 
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Прийнято вважати, що втручання від видобутку нафти і газу у довкілля 
є мінімальним, адже ці корисні копалини видобуються з глибоких 
та вузьких свердловин, а викиди від факельного спалювання не є 
значними. Втім, насправді, вплив від видобутку нафти та газу співставний 
з аналогічними впливами від видобутку вугілля, торфу та лігнітів 
(див. мал.7. ). 

Вплив видобутку газу та нафти на довкілля проявляється також у 
використанні великих площ землі під бурильні майданчики, паркувальні 
і маневрувальні зони для вантажних автомобілів, обладнання, об’єкти 
переробки і транспортування газу тощо. Основними можливими   
негативними впливами є викиди забруднюючих речовин в  атмосферне 
повітря,  забруднення підземних вод газовими та рідинними потоками, 
витік бурильних рідин та скидання відпрацьованої води. Видобувні 
рідини містять небезпечні речовини, а відпрацьовані води, на додаток, 
містять важкі метали та радіоактивні матеріали із родовищ27.

Загальний обсяг викидів парникових газів від видобутку нафти і газу 
знаходяться в аналогічному діапазоні, що й впливи від видобутку 
та переробки вугілля. Як правило, вони виникають від вентиляції, 
спалювання та місцевого енергопостачання та інших джерел28.  Під час 
видобутку нафти в навколишнє середовище також потрапляє ртуть. Крім 
того, екологічні наслідки видобутку викопного палива також можуть 
виникнути від виділення інших токсичних сполук в бурових розчинах 
до повітря, ґрунту та водних об’єктів.

Ключовим забруднювачем при видобутку викопного палива є метан, 
який під час спалення перетворюється на СО2 і впливає  на стан повітря 
і відповідно на кліматичні зміни. Процес витоку летючого метану із 
гідророзривів може мати величезний вплив на баланс парникових 
газів. Так, існуючі оцінки дають діапазон від 18 до 23 г. СО2 еквівалентного 
мегаджоулю від розвідки та видобутку нетрадиційних природних газів. 
Викиди  метану у водоносні горизонти все ще не оцінені. Однак, викиди 
на окремих об’єктах можуть варіюватися у десятки разів залежно від 
продуктивності свердловині29.

27  Вплив діяльності по видобутку газу і нафти із сланців на довкілля і здоров’я людей, Екологія-
Право-Людина: http://epl.org.ua/environment/vplyv-diialnosti-po-vydobutku-hazu-i-nafty-iz-slantsiv-na-dovkillia-
i-zdorov-ia-liudei/
28  Руководящие принципы национальных инвентаризаций парниковых газов МГЭИК, 2006: https://
www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl/russian/index.html 
29 Вплив діяльності по видобутку газу і нафти із сланців на довкілля і здоров’я людей, Екологія-
Право-Людина: http://epl.org.ua/environment/vplyv-diialnosti-po-vydobutku-hazu-i-nafty-iz-slantsiv-na-dovkillia-
i-zdorov-ia-liudei/ 
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Мал. 7.  
Вплив від видобутку викопних видів палива на клімат та 
здоров’я населення.

Джерело: 
Global Resource Outlook 2019

Також, внаслідок видобутку вугілля утворюються викиди  
забруднюючого пилу, які являють ризик для здоров’я працівників та 
місцевого населення в першу чергу через потрапляння суспендованих 
пилових часток (особливо pm 2,5) у дихальні шляхи людини та вплив на 
серцево-судинну, дихальну та нервову системи. Це відбувається як під 
час підземних, так і відкритих способах видобутку. Загалом, видобуток 
вугілля має особливо значний вплив на довкілля, здоров’я людей та 
зміну клімату, і тому більш детально ми поговоримо про це у наступному 
розділі.
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Вугілля, нафта і природний газ є джерелами енергії, а також сировини 
для виробництва медикаментів, пластмас, барвників і багатьох інших 
продуктів і матеріалів.  Як зазначалося раніше, для оцінки впливу 
видобутку як викопних палив, так і решти продуктів переробки вуглецево-
вмісної мінеральної сировини на довкілля важливо враховувати весь 
виробничий цикл включно з поводженням з відходами. Кінцева стадія 
використання викопного палива грає визначальну роль в його впливі 
на навколишнє середовище і здоров’я людини.

3.2. Приклад впливу видобутку вугілля на довкілля  
та клімат та соціальний розвиток громад

Видобувні галузі впливають не тільки на довкілля, але й на соціальне 
становище місцевих громад. Забруднення навколишнього середовища, 
викиди парникових газів та пов’язана з цим зміна клімату спричиняють 
негативні наслідки для здоров’я людей – передусім тих, що проживають 
у шахтарських, кар’єрних, тощо, регіонах. 

Найбільш значущим серед усіх корисних копалин з точки зору впливу 
на довкілля та громади є видобуток вугілля. Тому в цьому розділі ми 
присвятимо увагу наслідкам існування цього сектору.

3.2.1. Вплив видобутку вугілля на довкілля:

Шахтна вода
Вода прямо чи опосередковано використовується на всіх стадіях 
видобутку вугілля та з побутовою метою. Через відведення води 
знижується рівень наповненості річок та напрямок течії. У зв’язку з 
інфільтрацією (просочуванням) забрудненої шахтної води погіршується 
стан підземних вод30, що спричиняє проблеми з якістю та доступністю 
води для громади.

Під час гірничодобувних робіт утворюються природні відвали, які 
містять сульфіди, зокрема сульфіду заліза FeS2 (пірит)31. При взаємодії з 
повітрям та мікроорганізмами пірит починає окислюватися, утворюючи 

30  Jhariya, Dalchand & Khan, Rubia & Thakur, G.S. (2016). Impact of Mining Activity on Water Resource: An 
Overview study: https://www.researchgate.net/publication/301522857_Impact_of_Mining_Activity_on_Water_
Resource_An_Overview_study 
31  Лабораторне дослідження процесу біовилуговування важких металів як явища кислотного 
шахтного дренажу: http://znp.nmu.org.ua/pdf/2020/60/PDF/15.pdf 
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сірчану кислоту32. Каталізатором цього процесу стають атмосферні 
опади, внаслідок яких вода потрапляє в шахту, піднімаючи рівень 
підземних вод. Розбавлена кислота разом зі шахтною стічною водою 
потрапляє в річки та потоки, може просочуватися в підземні джерела 
після закінчення експлуатації шахти33. Відтак кислотна шахтна вода 
забруднює водні ресурси регіону.

Шахтну воду відкачують і після припинення видобутку викопного 
палива. В деяких регіонах встановлені насосні споруди, щоб запобігти 
утворенню озер над землею внаслідок просідання шахт. У колишніх 
районах гірничої промисловості працюють засоби захисту підземних 
вод34. Тобто, навіть після припинення видобутку вугілля потрібно 
продовжувати моніторинг та захист водних ресурсів.

Для більшості гірничих проектів серйозною проблемою є перспектива 
ерозії ґрунту, осаду та погіршення якості поверхневих вод35. У водні 
потоки також може попадати осад від відходів та палів. Відтак поверхневі 
води стають непридатними для сільського господарства, споживання 
людиною, купання чи інших побутових потреб36. Зокрема, скинута в річку 
Жіу (Румунія) забруднена вода призвела до зникнення водної флори та 
фауни37.

Для попередження цього негативного впливу створюють ставки-
накопичувачі, які виконують роль своєрідних фільтрувальних бар’єрів. 
Однак, оскільки їхні днища не ізольовані, то витоки з них все одно 
забруднюють водоносні горизонти38. 

Так, наприклад, через високий вміст суспендованих речовин (до 0,1 г/л), 
підвищену мінералізацію (до 7 г/л) шахтних вод, у водойми та річки 

32  "Environmental Impacts of Coal Mining". World Coal Institute. Archived from the original on 23 October 
2008. Retrieved 22 October 2008. 
33   The Worldcounts, “A cheap but dirty fuel source…”: https://www.theworldcounts.com/stories/negative-
effects-of-coal-mining 
34  Ground Water Purification: https://www.rag-stiftung.de/en/perpetual-obligations/ground-water-
purification 
35  Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs: https://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/
Chapter1.pdf 
36  Tiwary, R. K. (1 November 2001). "Environmental Impact of Coal Mining on Water Regime 
and Its Management". Water, Air, & Soil Pollution. 132 (1–2): 185–199. Bibcode:2001WASP..132..185T. 
doi:10.1023/A:1012083519667. ISSN 1573-2932. S2CID 91408401 
37  Досвід трансформації шахтарських  регіонів: рекомендації для України: https://ecoaction.org.ua/wp-
content/uploads/2019/06/transformation-experiences-ua-full.pdf 
38  Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: погляд крізь призму прав людини: https://
ua.boell.org/sites/default/files/real_price_of_coal_in_war_time_donbas.pdf 
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Донецької області скидається щорічно понад 3 млн тон солей та інших 
речовин. У багатьох поверхневих водних джерелах мінералізація зросла 
до 2,2–2,6 г/л та відбулося забруднення важкими металами39. Як наслідок, 
вода більшості малих річок (Кальміус, Міус, Бахмут, Солона, Самара) вже 
є непридатною для потреб сільського господарства і побутових цілей40.

Терикони
Терикони - штучні насипи з порожніх порід, витягнутих при підземній 
розробці покладів вугілля й інших корисних копалин41. Зазвичай вони 
конусоподібні, а їхня будова забезпечує найбільший притік повітря в 
середину відвалу. Тому відбувається окиснення пальної частини породи, 
що призводить до самозаймання. Основним недоліком конічних відвалів 
є відсутність можливості одночасного складування породи і виконання 
профілактичних заходів проти її самозаймання42.

Усередині териконів температура може підніматися до 1200 градусів за 
Цельсієм. Під дією хімічних реакцій утворюється сірка та сірчана кислота. 
Водночас на поверхні виділяються отруйні гази — сірководень, чадний 
газ, діоксиди сірки й азоту, забруднюючи повітря43.

Наймасштабнішими насипами вважаються терикони, утворені на 
території Донбасу. Вони містять до 4 млрд тон породи у відвалах. Частина 
з них – горілі, використовуються як матеріал-наповнювач у будівельній 
промисловості, при будівництві доріг, дамб тощо44. 

Щорічно з поверхні одного терикону в повітря потрапляє близько 400 
тон породного пилу, який містить велику кількість токсичних сполук, та  

39  Екологічна безпека вугільних родовищ України / за ред. Рудька Г. І., Бондаря О. І. – Київ-Чернівці : 
Букрек, 2016. – С. 190–191.
40  Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: погляд крізь призму прав людини: https://
ua.boell.org/sites/default/files/real_price_of_coal_in_war_time_donbas.pdf
41  R. W. Sarsby; T. Meggyes (2001). The Exploitation of Natural Resources and the Consequences: The 
Proceedings of Green 3 : the 3rd International Symposium on Geotechnics Related to the European Environment 
Held in Berlin, June 2000. Thomas Telford. pp. 7
42  Велика українська енциклопедія: https://vue.gov.ua/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B2%D0%B0%D0%
BB_(%D0%B3%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1
%87%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%B0)
43  Голос України, «Вулкани вугільного краю»: http://www.golos.com.ua/article/53191 
44  Гірничий енциклопедичний словник : у 3 т / за ред. В. С. Білецького. – Д. : Східний видавничий дім, 
2001–2004.
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вимивається у ґрунт та ґрунтові води 8 тон солей45. Загалом, внаслідок 
діяльності шахт та вуглезбагачувальних фабрик на території Луганської 
та Донецької областей утворилося 1185 териконів і породних відвалів 
та близько 170 шламових відстійників і мулонакопичувачів, вміст яких 
продовжує забруднювати водні басейни та атмосферне повітря. 

Більше третини всіх териконів схильні до спалахування: 211 в Донецькій 
області та 186 у Луганській46. Пожежі мають затяжний характер і 
гасіння часто ускладнене, відповідно це створює додаткову проблему 
забруднення атмосферного повітря продуктами горіння.

Небезпека нелегального видобутку – копанки

У разі закриття шахт з’являється ще одна проблема – нелегальний 
видобуток вугілля з пластів, що близько підходять до поверхні. Кустарний 
видобуток корисних копалин, зокрема, мав місце перед Великою 
Депресією в США47. Існування копанок також є досі невирішеною 
проблемою в Україні48.

У 2013 році обсяги нелегального вуглевидобутку вугілля в Україні сягали 
мільйонів тон та, за деякими оцінками, становили до 10 % загального 
вуглевидобутку країни49. Загальна кількість копанок та кар’єрів, за 
інформацією Незалежного профсоюзу гірників України, тоді складала 
близько 2,5 тис50. Найбільші скупчення місць поверхневого видобутку 
розташовані в межах агломерації Шахтарськ-Торез-Сніжне51. Наразі 
більшість із них залишилися на непідконтрольній Україні території. 

45  Яковлев Е. А. Влияние промышленных отходов на формирование экологического риска 
загрязнения геологической среды Донбаса в связи с массовым закрытием угольных шахт / Яковлев Е. А., 
Сляднев В. А. // Сотрудничество для решения проблемы отходов: Матер. IV Междунар. конф. (31 января – 
1 февраля 2007 г.). – Х., 2007. – С. 28–29.
46  Екологічна безпека вугільних родовищ України / за ред. Рудька Г. І., Бондаря О. І. – Київ-Чернівці : 
Букрек, 2016. – С. 193.
47  "The Bootleg Coal Rebellion". Coal, Corn & Country: https://web.archive.org/web/20170421060454/https://
coalcorncountry.com/the-bootleg-coal-rebellion/ 
48  Справжня ціна вугілля в умовах війни на Донбасі: Погляд скрізь призму прав людини. – Режим 
доступу: https://ua.boell.org/sites/default/files/real_price_of_coal_in_war_time_donbas.pdf
49  BBC «Нелегальні шахти як загроза для української економіки». – Режим доступу: https://www.bbc.
com/ukrainian/news/2013/04/130409_illegal_mines_ag
50  Війна програної екології. Як затоплення шахт на Донбасі впливає на довкілля: https://hromadske.
ua/posts/vijna-progranoyi-ekologiyi-yak-zatoplennya-shaht-na-donbasi-vplivaye-na-dovkillya-intervyu-z-
gidrogeologom 
51  BBC «Нелегальні шахти як загроза для української економіки». – Режим доступу : http://www.bbc.
com/ukrainian/news/2013/04/130409_illegal_mines_ag. 
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Основний негативний вплив на довкілля від нелегального видобутку 
вугілля: 

 ■ поверхневий видобуток спричиняє додаткове забруднення 
довкілля важкими металами, зокрема на культивованих землях 
сільськогосподарського призначення. 

 ■ іншим наслідком є посилення забруднення ґрунтових вод, 
збільшення їх проникнення у гірські породи та подальше 
порушення гідрогеологічних умов. 

 ■ подекуди видобуток ведеться з пластів, які залягають на невеликій 
глибині безпосередньо під житловою забудовою та об’єктами 
інфраструктури, що викликає їх пошкодження та руйнування 
внаслідок просідання поверхні.

 ■ через великі обсяги транспортування вугілля з копанок 
автотранспортом та примітивні методи сортування, збагачення 
та перевантаження на відкритих майданчиках (т. зв. пересіви) 
виникли численні додаткові джерела пилового забруднення 
атмосфери.

 ■ відсутність дотримання умов безпеки під час таких розробок 
становить додаткову загрозу життю і здоров’я місцевого населення, 
що залучене до цієї діяльності.

3.2.2. Вплив видобутку вугілля на зміну клімату

Видобування і наступне спалювання вугілля сприяє техногенному 
збільшенню СО2 в атмосфері52. Основним хімічним складником вугілля 
є карбон (вуглець). Під час горіння (наприклад, на териконах) він 
взаємодіє з оксиґеном (киснем), утворюючи в повітрі діоксид вуглецю 
– вуглекислий газ, що є парниковим газом і впливає на теплообмін 
планети з навколишнім простором. 

Ми вже неодноразово згадували у цьому дослідженні про роль СО2 
у зміні клімату. Затримуючи відбите від земної поверхні інфрачервоне 
випромінювання, він впливає на клімат планети, підсилюючи  
парниковий ефект53. Тож коли в атмосферу попадає більше вуглекислого 
газу,  ніж можуть поглинути екосистеми землі, відбувається швидке 
нагрівання землі до температури, що вже вища за доіндустріальний 
період на 1,2 С°. Наслідки глобального потепління виражаються в посусі, 

52  James Hansen (2007). "Testimony of James E. Hansen at Iowa Utilities Board" (PDF). Iowa Utilities Board, 
Columbia University. http://www.columbia.edu/~jeh1/2007/IowaCoal_20071105.pdf 
53  Petty, G.W.: A First Course in Atmospheric Radiation, pages 229—251, Sundog Publishing, 2004
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піднятті рівня океану, масштабних пожежах, повенях, екстремальних 
погодних умовах та вимиранні деяких видів фауни і флори. Небезпечність 
цих наслідків безпосередньо пов’язана з кількістю вуглекислого газу, 
який виділяється, зокрема на вугільних шахт та електростанціях54.

Вугільні електростанції виробляють набагато більше парникових газів 
(109 г/кВт*год) порівняно з відновлюваною енергетикою (6 г/кВт*год – 
СЕС і 4 г/кВт*год – ВЕС)55. До забруднюючих речовин належать тверді 
частинки, діоксид сірки, оксиди азоту, вуглекислий газ, ртуть та миш’як. 
Небезпечні забруднювачі повітря, що виділяються при спалюванні 
вугілля, можуть поширюватися на сотні кілометрів. Адже викиди в 
атмосферу не залишаються над територією, де відбувається видобуток 
чи спалювання вугілля, а розповсюджуються на сусідні регіони та, 
навіть, країни. Наприклад, більш ніж 1  380 передчасних смертей 
щороку у Франції спричинені викидами із сусідніх країн: Німеччини, 
Великобританії, Польщі, Іспанії та Чехії56. 

Викиди метану з вугільних шахт під час підземного видобутку часто 
використовують як паливо для міст, хімічну сировину, транспортне та 
промислове паливо. Але хоча метан менш поширений в атмосфері 
порівняно з вуглекислим газом, він у 20 разів потужніший з точки зору 
створення парникового ефекту57.

3.2.3. Вплив на соціальний розвиток міст

Монопрофільність та відсутність економічних альтернатив
Монопрофільним є місто, де один вид економічної діяльність є основним 
джерелом доходів його мешканок і мешканців. Відтак більш ніж 30% 
місцевого працездатного населення залучено до роботи у цій галузі58.

Мономісто великою мірою перебуває під контролем зовнішніх інтересів. 
Освіта, кваліфікація та навички місцевої робочої сили прив’язані до 

54  Coal Power Impacts: https://www.ucsusa.org/resources/coal-power-impacts 
55  Solar, wind and nuclear have ‘amazingly low’ carbon footprints, study finds: https://www.carbonbrief.
org/solar-wind-nuclear-amazingly-low-carbon-footprints 
56  Scientific Evidence of Health Effects from Coal Use in Energy Generation: https://noharm-uscanada.org/
sites/default/files/documents-files/828/Health_Effects_Coal_Use_Energy_Generation.pdf 
57  The Worldcounts, “A cheap but dirty fuel source…”: https://www.theworldcounts.com/stories/negative-
effects-of-coal-mining 
58  Трансформація економіки монопрофільних міст: міжнародний і український досвід: http://www.
mled.org.ua/media/docs/Single_Industry_Town_Guide_2014_UKR.pdf 
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однієї галузі чи навіть до одного підприємства. Заробітна плата зазвичай 
порівняно висока, що приваблює та утримує робітників. Соціальна 
ізоляція та обмеження в наданні широкої низки послуг знижують 
якість життя.  Також, вугільне підприємство зазвичай ототожнюється 
зі стереотипом “чоловічої праці”, а тому в шахтарських мономістах 
спостерігається патріархизація суспільства через домінування 
інтересів і потреб чоловіків. Жінки ж переважно зайняті домашнім  
господарством, можливість формального (оплачуваного) 
працевлаштування обмежена59. Для жінок інколи окремо створюється 
додаткове виробництво з метою залучення їхньої праці60.

Топографія міст – все заради шахти
Монопрофільність шахтарських міст відображається і в їхній топографії. 
Оскільки вугільні підприємства є містоутворюючими61, то зонування, 
планування території залежить від них. Здебільшого такі міста 
невеликі за площею – від 5 до 15 км2. Навколо них розташовано багато 
населених пунктів - сателітів62. Відповідно це – міста з нерозвиненою 
інфраструктурою, за винятком сполучення із шахтою. У будинки не 
проводять газ, адже вони опалюються видобутим вугіллям63.

Вплив на здоров’я: фізичне та ментальне
В аспекті соціального розвитку громад важливо розглянути вплив 
видобувних галузей на здоров’я населення, передусім фізичне, 
ментальне та соціальне64. 

Факторами, що провокують проблеми з фізичним здоров’ям, є не 
тільки видобуток і транспортування вугілля, але й утилізація відходів, 
внаслідок чого зазнають забруднення: 

 ■ поверхневі і підземні води металами та іншими шкідливими для 
здоров’я елементами;

 ■ повітря, у зв’язку з високими концентраціями діоксиду сірки, 
суспендованих твердих частинок (в т.ч. найбільш шкідливої фракції 

59 Там само.
60 Зразки мобільної та іммобільної поведінки жителів малих міст, І. Мацко-Демиденко: https://i-soc.
com.ua/assets/files/journal/specrada/dis_matsko-demydenko.pdf 
61  Війна та енергетичний перехід: проблеми і перспективи шахтарських міст Донбасу: https://
mistosite.org.ua/articles/viina-ta-enerhetychnyi-perekhid-problemy-i-perspektyvy-shakhtarskykh-mist-
donbasu?locale=uk 
62 Там само.
63 Про Добропілля: https://theukrainians.org/mm-dobropillia/ 
64 World Health Organization. 1946. Preamble to the Constitution of the World Health Organization. Official 
Records of the World Health Organization No. 2, p. 100.
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pm 2,5), важких металів, зокрема свинцю, ртуті та кадмію, сполуки 
фтору, цинку, арсену, нікеля та інші;

 ■ ґрунт – при осіданні токсичних елементів внаслідок викидів в 
атмосферу65.

Вплив цих забруднюючих речовин може негативно вплинути на 
серцево-судинну, дихальну та нервову системи людини, збільшує 
ризик появи раку легенів, інсульту, серцевих захворювань, хронічних 
та летальних респіраторних інфекцій. Найбільше страждають діти, люди 
похилого віку, вагітні жінки та люди з хронічними хворобами66. 

Непрямим наслідком видобутку корисних копалин для здоров’я 
населення можуть бути частіші випадки захворювання на туберкульоз, 
астму, хронічний бронхіт та шлунково-кишкові захворювання67. Так, 
наприклад, у долині Жіу в Румунії зріс рівень дитячої смертності та 
захворювань на туберкульоз, а середня тривалість життя нижча за 
середню по країні68.

Монопрофільність шахтарських міст, з іншого боку, впливає на доступність 
і безпеку продуктів харчування та збільшує ризик недоїдання69. 

Ментальне здоров’я людини також знаходиться під загрозою. 
Забруднювачі повітря, що шкодять коронарним артеріям серця, 
впливають і на артерії, які живлять мозок. З’являються запальні процеси 
та окислювальний стрес, що може призвести до інсульту та інших 
захворювань судин головного мозку70.

Вугілля містить незначну кількість ртуті, яка при спалюванні потрапляє 
в навколишнє середовище і може впливати на нервову систему, 
викликаючи втрату інтелектуального потенціалу. Хоча в ЄС завдяки 
регуляторним  нормам вдалося заборонити та/або зменшити 
викиди ртуті, в інших країнах саме вугле- та золотовидобувні галузі є 
основними продуцентами цієї токсичної речовини. У зв’язку з цим 50%  
65  Guidebook for Evaluating Mining Project EIAs: https://www.elaw.org/files/mining-eia-guidebook/
Chapter1.pdf 
66  EndCoal Health: https://endcoal.org/health/ 
67  Там само.
68  Sandu, Dumitru & Stanculescu, Manuela. (2004). Livability in Jiu Valley Region. 10.13140/RG.2.1.3474.6968. 
69  Там само.
70  Alan Lockwood, Kristen Welker-Hood, Molly Rauch, Barbara Gottlieb,"Coal's Assault on Human 
Health" Physicians for Social Responsibility Report, November 2009, https://www.psr.org/wp-content/
uploads/2018/05/coals-assault-on-human-health.pdf 
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антропогенної ртуті, яка щорічно осідає в Європі, походить з-за меж ЄС,  
і лише з Азії – 30%71. Дослідження доводять, щороку в Європі народжується 
майже 1,9 мільйона дітей з рівнем ртуті, що перевищує безпечну межу. 
Це може мати вплив на рівень інтелекту, спричинити порушення 
нейророзвитку. Завдану таким чином шкоду оцінюють в щонайменше 
9 млрд. євро щорічно72.

Наслідки для соціального здоров’я: Загалом вугільна промисловість 
спричиняє більш ніж 800 000 передчасних смертей щороку та багато 
мільйонів серйозних та інших захворювань73. Економічні витрати на 
боротьбу з наслідками видобування вугілля для здоров’я в Європі 
оцінюються приблизно в 70 млрд. доларів США щороку із втратою 
250 600 років життя74. 

Шкідливі умови праці та, в деяких випадках, недотримання 
техніки безпеки стають причинами травмувань на виробництві та 
смертельних випадків. Наприклад, в Німеччині 40 млн. людей залучені 
у вуглевидобувній промисловості, і зафіксовано мільйон нещасних 
випадків за 2017 рік75.

В Україні, згідно зі статистичними даними, 16 мільйонів працюючих, але 
зафіксовано лише 4 313 нещасних випадків на виробництві76. Тобто цифри 
дещо менші, але, на думку, експертів, це пов’язано з неправильним 
веденням звітності чи взагалі неможливістю такого ведення, наприклад 
на непідконтрольних Україні територіях. Тим паче, як зазначалося 
раніше, поширеним є нелегальний видобуток вугілля. Згідно з даними 
Державної служби праці, 68,7% (158 000 з 230 000) працювали в умовах, 
які не відповідають санітарно-гігієнічним нормам77.

Отже, особливістю вуглевидобувної галузі порівняно з іншими є 
надзвичайно високий ступінь впливу на довкілля внаслідок забруднення 
71  Mercury in Europe’s environment. A priority for European and global action, European Environment 
Agency: https://www.eea.europa.eu/publications/mercury-in-europe-s-environment/at_download/file 
72  Bellanger, M., et al., 2013, ‘Economic benefits of methylmercury exposure control in Europe: Monetary 
value of neurotoxicity prevention’, Environmental Health: A Global Access Science Source, 12(1), pp. 1-10 (https://doi.
org/10.1186/1476-069X-12-3 )
73  EndCoal Health: https://endcoal.org/health/ 
74  The unpaid health bill. How coal power plants make us sick, Health and Environment Alliance: http://
www.env-health.org/IMG/pdf/heal_report_the_unpaid_health_bill_how_coal_power_plants_make_us_sick_final.
pdf 
75  Occupational safety and health in the mining industry in Ukraine, ILO: https://www.ilo.org/wcmsp5/
groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_670764.pdf 
76  Там само.
77  Там само.
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води, повітря, ґрунтів. Токсичні речовини, а також небезпека займання, 
шкідливі умови на самих шахтах, мають негативну дію на стан здоров’я 
як працівників, так і місцевого населення й розповсюджується на сусідні 
території та країни. 

3.3. Поточні вимоги стандарту ІПВГ щодо захисту довкілля

Як вже зазначалося у попередніх розділах у 2019 році схвалено 
нову редакцію міжнародного Стандарту ІПВГ78, відповідно до якої 
звітність за ініціативою має обов’язково включати інформацію про 
суттєві (матеріальні) платежі на користь держави щодо довкілля, а 
уряди заохочуються публікувати інформацію про потенційний вплив 
видобувних галузей на довкілля:

«6.1 Витрати видобувних компаній на соціальні потреби та 
охорону довкілля

…

b) У випадках, коли істотні платежі компаній на користь 
уряду, пов’язані з охороною довкілля, є обов’язковими згідно 
із законодавством, нормативним актом або договором, що 
регулює інвестиції у видобувному секторі, країни зобов’язані 
розкривати інформацію про такі платежі. 

c) Багатостороння група зацікавлених осіб повинна узгодити 
процедуру забезпечення якості даних та підтвердження 
достовірності інформації щодо витрат на соціальні потреби та 
охорону навколишнього середовища відповідно до Вимоги 4.9. 

d) Якщо багатостороння група зацікавлених осіб погоджується 
з тим, що добровільні витрати на соціальні потреби та 
охорону довкілля та перекази є суттєвими, багатостороння 
група зацікавлених осіб може розробити процедуру звітування 
з огляду на досягнення прозорості, співвимірної з розкриттям 
інших платежів та доходів. Багатосторонній групі зацікавлених 
осіб рекомендується узгодити процедуру забезпечення 
якості даних та підтвердження достовірності вищезазначеної 
інформації відповідно до Вимоги 4.9.».

78  Стандарт ІПВГ 2019 року: https://eiti.org/files/documents/2019_eiti_standard_-_ukrainian.pdf 
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Таким чином, Стандарт ІПВГ вимагає розкриття всіх істотних 
обов’язкових за законодавством країни платежів компаній на користь  
уряду, пов’язаних із довкіллям. БГЗО може також включити добровільні 
витрати на охорону довкілля та розробити відповідну процедуру для 
них. 

Що це означає в контексті захисту довкілля? Інформація, скільки 
коштів, так чи інакше пов’язаних із довкіллям, перераховує  видобувна 
компанія державі протягом звітного року, стане публічною. Стандарт 
не вимагає від компаній звітувати про доходи від різних фінансових 
інструментів кліматичної політики, а від держави – про цільове 
використання отриманих коштів (платежів компаній) на користь 
довкілля. Таким чином, ІПВГ висвітлює лише внесок видобувної компанії 
у грошовому еквіваленті.

Що це означає в контексті клімату? Якщо країна обрала інструментом 
кліматичної політики вуглецевий або інший податок/мито, і якщо 
видобувні компанії є суб’єктом сплати таких податків, національний звіт 
ІПВГ охопить  цей елемент кліматичної політики. Втім, оскільки Стандарт 
не містить вимоги виокремлювати податки/збори/мита, пов’язані із 
кліматом, більшість країн подають у звітності агреговані показники 
екологічних платежів.  

Також, важливо розуміти, що ця вимога є умовно обов’язковою, 
оскільки з її змісту випливає, що мова йде про істотні платежі, які 
визнає такими БГЗО. Наприклад,  у 2015 році Норвегія79 визнавала 
істотними податки на СО2 та NOx, а у 2017 вже ні. 

79  У відкритих даних ІПВГ за 2017 рік зазначено, що за результатами другої валідації 2018 року ця 
вимога (екологічні платежі) до Норвегії не застосовується. 
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«6.4. Вплив видобувних галузей на довкілля. 

Країни, що впроваджують ІПВГ, заохочуються до розкриття 
інформації про управління та моніторинг впливу видобувних 
галузей на довкілля. Це може включати: 

a) Загальний огляд відповідних положень законодавства та 
адміністративних правил, а також фактичної практики, що 
стосуються природоохоронної діяльності та моніторингу 
інвестицій у видобувні галузі країни. Це може включати 
інформацію про оцінку впливу на довкілля, системи 
сертифікації, ліцензії та права, що надаються нафтовим, газовим 
та гірничодобувним компаніям, а також інформацію про ролі та 
обов’язки відповідних державних органів у впровадженні цих 
правил та норм. Це також може включати інформацію про будь-
які реформи, що плануються або вже впроваджуються. 

b) Інформацію про регулярні процедури моніторингу стану 
довкілля, адміністративні процеси та порядок застосування 
санкцій з боку уряду, а також екологічну відповідальність 
(Environmental Liability), програми екологічної реабілітації та 
відновлення навколишнього середовища.».

В цій частині Стандарт ІПВГ містить рекомендаційну вимогу розкривати 
інформацію про вплив видобувних галузей на довкілля. 

Що це означає в контексті захисту довкілля? Можливість зафіксувати 
вплив на довкілля саме від видобувних галузей та співставити його з 
екологічними платежами на користь держави (у випадку, якщо БГЗО 
визнала ці платежі суттєвими і вони обов’язкові за законодавством). 

Що це означає в контексті клімату? В рамках розкриття інформації про 
вплив видобувних галузей на довкілля деякі країни можуть розкривати 
інформацію про викиди СО2 та інших ПГ, але Стандарт так само не 
вимагає відокремлювати інформацію, яка стосується клімату. 
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Короткі підсумки за загальною частиною дослідження:

	■ Оцінюючи вплив від видобувних галузей на довкілля та клімат 
важливо враховувати весь ланцюг утворення СО2 та інших ПГ, 
зокрема викопного СО2. Деякий вуглецевий слід залишає сама 
видобувна промисловість, втім основний вплив на довкілля 
та клімат мають галузі, які вона стимулює та уможливлює:   
енергетика, транспорт, сільське господарство, промисловість 
тощо.

	■ Найбільш рельєфно проявляється вплив на довкілля та клімат  
від видобутку вугілля – йому притаманні, екологічний і 
соціальний аспекти, а також вплив на здоров’я людей. 

	■ Запит на висвітлення кліматичних аспектів, а також прийняття 
екологічноорієнтованих рішень  в рамках ІПВГ від громадян-
ського суспільства існує кілька років. Наразі ІПВГ вимагає роз-
криття суттєвих екологічних платежів на користь держави та 
заохочує країни-члени ІПВГ розкривати інформацію про вплив 
видобувних галузей на довкілля.  Але Стандарт ІПВГ не розкри-
ває фактичний впливу видобувної діяльності конкретної компа-
нії на довкілля і зміну клімату, так само як  роль держави.
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4.1. Декарбонізація економіки, трансформація вугільних 
регіонів – екологічний, економічний та соціальний 
аспекти

Міжнародно-правові засади боротьби зі зміною клімату закладені в 
низці міжнародних угод: Рамковій конвенції ООН про зміну клімату 
(1992 р.), Кіотському протоколі (2005 р.), Паризькій угоді (2015 р.). Також, 
з метою поширення правил і принципів енергетичного ринку ЄС на 
країни південно-східної Європи та регіону Чорного моря, у 2006 році 
було створено Енергетичне Співтовариство80. Відтак, законодавство 
країн-членів Співтовариства повинне відповідати нормативно-правовій 
базі ЄС в енергетичному секторі81. 

Україна також приєдналася до цих міжнародних договорів, взявши на 
себе зобов’язання впроваджувати політики щодо зміни клімату. Їх можна 
розділити на дві групи: політику пом’якшення зміни клімату та політику 
адаптації. Перша з них спрямована на зменшення викидів парникових 
газів (декарбонізація), тоді як друга пропонує адаптуватися до наслідків 
зміни клімату. 

Як вже згадувалося у попередніх розділах,  основне сучасне регулятивне 
підґрунтя декарбонізації створила Паризька угода, підписана 189 
сторонами82.  

Щоб досягнути передбаченої Паризькою угодою цілі – 1,5 (2)°С83, країни 
мають досягти вуглецевої нейтральності до 2050 р., тобто всі викиди 
парникових газів не мають перевищувати здатність екосистем їх 

80  Договір про заснування енергетичного співтовариства: https://zakon.rada.gov.ua/laws/
show/994_926#Text 
81 A key driver for energy and related environmental policy in south-eastern Europe is the European 
Energy Community:  https://bankwatch.org/the-european-energy-community 
82  Paris Agreement - Status of Ratification: https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/status-of-
ratification 
83  Romain Poivet (2018), What decarbonisation really means, https://www.sustainablegoals.org.uk/
decarbonisation-really-means/ 

4. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА: ІНСТРУМЕНТИ 
АДАПТАЦІЇ ВИДОБУВНИХ ГАЛУЗЕЙ 

ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА ЗМЕНШЕННЯ ЇХ 
НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ НА ЗМІНУ КЛІМАТУ
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поглинати. Відповідно, викиди діоксиду вуглецю на підприємствах мають 
фактично дорівнювати нулю у  2050 році84. Іншими словами, ратифікація 
Паризької угоди заклала  основу для переходу до низьковуглецевої 
економіки, що передбачає заміну карбономістких технологій 
низьковуглецевими через модернізацію підприємств (особливо 
великих спалювальних установок) та перехід від викопного палива до 
відновлювальної енергетики.

Але це не лише питання майбутнього. Згідно зі статистичними даними 
Міжнародного енергетичного агентства, в умовах забруднення 
навколишнього середовища та екологічних проблем споживання 
вугілля вже скоротилося у 2019 році на 1.2%. Однак ця динаміка по-
різному вплинула на країни: якщо США, ЄС, Індія зменшили виробництво 
і споживання вугілля, то протилежні результати спостерігаються в інших 
країнах Азії, зокрема в Китаї та Індонезії, де показники споживання 
вугілля продовжують зростати. Загальний обсяг видобутку вугілля 
збільшився на 1,5% у 2019 році – вдвічі швидше, ніж у попередні роки. 
Згідно зі статистикою те, що не видобули в Європі та США, продукували 
в Азії. Хоча вугілля досі активно використовується для електричної 
та теплової ґенерації, втім загалом частка вугільної енергетики змен-
шується в енергосистемах деяких державах, передусім США, більшості 
країн ЄС, а також у Китаї.

Відповідно до ст. 4 Паризької угоди декарбонізація повинна відбуватися 
на принципах справедливості, сталого розвитку та мати своїм наслідком 
викорінення бідності. 
 
Такий процес називається справедливою трансформацією. Це модель 
реструктуризації економіки, що базується на державній політиці, 
розробленій на місцевому рівні, задля забезпечення гідного життя 
для всіх робітників/-иць та громад, які потрапили під вплив заходів 
зменшення забруднення. Крім того, концепція справедливого переходу 
пов’язує 14 з 17 Цілей сталого розвитку85, зокрема 12 – кліматичні дії, 
10 – зменшення нерівності, 8 – гідна праця та економічне зростання 
та 7 – доступна та чиста енергія.  Справедлива трансформація – це 
довготривалий процес, що складається з різних компонентів, зокрема 
економічного, соціального та екологічного. 

84  Special Report: Global Warming of 1.5 ºC: https://www.ipcc.ch/sr15/chapter/spm/ 
85  Цілі сталого розвитку: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/sustainable-development-
goals.html 
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4.1.1. Економічний аспект трансформації вугільних регіонів

Декарбонізація світової економіки, що необхідна для уникнення 
катастрофічних кліматичних наслідків сприятиме покращенню 
добробуту населення планети, водночас буде викликом для багатьох 
зацікавлених сторін: 

 ■ для бізнесу, основним продуктом/матеріалом якого є вугілля; 
 ■ персоналу вугільних шахт; 
 ■ громад, що використовують вугілля для опалення будинків та для 

пасажирських транспортних засобів86. 

Зважаючи на роль спалювання вугілля в загальній генерації 
електроенергії та балансуванні енергосистеми, скорочення обсягів 
вуглевидобутку може стати викликом для енергетичного сектору, 
а залежність економіки мономіст від вугледобувних підприємств 
й відсутність дієвої системи монетизації екологічних екстерналій  
призведе до фінансових витрат на подолання соціальних та екологічних 
наслідків від ліквідації шахт.

Передбачаючи такі труднощі, ЄС в рамках власної ініціативи Європейського 
Зеленого Курсу87 (European Green Deal) розробив спеціальний фінансовий 
механізм справедливої трансформації (Just Transition Mechanism). Він 
включає три основні елементи:

 ■ спеціальний перехідний фонд (Just Transition Fund);
 ■ систему позик для окремих регіонів через Європейський 

інвестиційний банк 
 ■ стимулювання приватного інвестування88. 

Всього за наступні 6 років планується мобілізувати більше 150 млрд євро 
для забезпечення справедливої соціально-економічної трансформації 
вугільних регіонів89.

Переважна частина країн-членів ІПВГ, як і Україна,  не входять в ЄС, 
то ж потрібно шукати інші можливості. Зокрема, у межах програм 

86  Transition policy for climate change mitigation: Who, what, why and how: https://ccep.crawford.anu.edu.
au/sites/default/files/publication/ccep_crawford_anu_edu_au/2018-07/green_f_2018_transition_policy_for_climate_
change_mitigation-who_what_why_and_how_ccep_working_paper_1807_0.pdf 
87  A European Green Deal: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en 
88  European Parliament Think Tank, Just Transition Fund: https://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/
document.html?reference=EPRS_BRI(2020)646180 
89  The Just Transition Mechanism: making sure no one is left behind: https://ec.europa.eu/info/strategy/
priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/just-transition-mechanism_en  
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міжнародної технічної допомоги, при залученні міжнародних інвесторів 
в т.ч. через створення фонду на зразок Фонду з енергоефективності. 
З цієї точки зору справедлива трансформація може трактуватися як 
можливість вивести з експлуатації старі ТЕС, розвивати нові, сталі та 
ефективні потужності, наприклад, інвестуючи у ВДЕ. Нарешті, потужна 
довгострокова кліматична та енергетична політика, що відповідає 
вимогам Енергетичного Співтовариства, надасть унікальну нагоду 
розвивати власні низьковуглецеві технології в Україні та залучати 
фінансування90.

Розвиток інших, аніж вугледобувні, підприємств означатиме 
диверсифікацію економіки монопрофільних регіонів. 

Польська Сілезія взяла курс на поступову трансформацію 
- поряд з реструктуризацією гірничого сектору йде  
переорієнтація на сферу послуг.  Відбувається приплив 
інвестицій в регіон, розвивається автомобільний сектор та високі 
технології. Відновлюються міста, зменшується забруднення, 
відкриваються музеї, культурні об’єкти, присвячені видобутку 
корисних копалин, перепланування житла в шахтарських 
районах91.

90 Developing a National Energy and Climate Plan for Ukraine: Key Objectives, Strategic Questions and 
Options: https://www.lowcarbonukraine.com/wp-content/uploads/LCU_PP02_2019-03_en.pdf 
91 6 Regeneration Of Coalfield Regions Good Practices Guidelines:  https://archive.org/details/6Regeneratio
nOfCoalfieldRegionsGoodPracticesGuidelinesRECOREEN 
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У Німеччині під час кризи у вугільній галузі застосували 
подвійний підхід: дотації для підтримки існуючих шахт та 
диверсифікація економіки Рурського регіону (стимулювання 
інновацій в інших, окрім вугільної, індустріях)92. Хоча саме 
субсидіювання стримує декарбонізацію та економічно себе 
не виправдало, але здійснена диверсифікація – приклад 
якісної співпраці та залученості різних гравців ринку: 
гірничопромислових профспілок, банків, торгових палат, 
малого та середнього бізнесу. Завдяки такій кооперації 
було розроблено низку заходів з реструктуризації та 
перекваліфікації робочої сили, сприяння технологічним 
інноваціям та перепланування житлових районів. Зрештою 
розвинулися нові сектори економіки, здебільшого 
орієнтовані на інформаційні технології, біомедицину чи захист 
навколишнього середовища93. 

Плануючи економічні наслідки і результати трансформації потрібно 
також не забувати про галузі/підприємства, діяльність яких хоч і 
безпосередньо не стосується гірничого сектору, але вони так чи інакше 
дотичні до нього (постачання обладнання, надання послуг тощо). 

Наприклад, румунський виробник гумових конвеєрних 
стрічок "Артеґо" (Artego) після ліквідації основного замовника 
енергетичного комплексу "Олтенія" (Oltenia), збільшив обсяг 
експортованих товарів і таким чином зміг уникнути банкрутства. 
Водночас, зберегли роботу багато працівників і працівниць, 
адже "Артеґо" був другим за величиною роботодавцем у 
гірничому районі Румунії94.

Таким чином, щоб попередити несприятливі економічні наслідки для 
регіонів, необхідно завчасно планувати інструменти забезпечення 
фінансування трансформації, насамперед через диверсифікацію 
місцевої економіки.

92 Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для України: https://ecoaction.org.ua/wp-
content/uploads/2019/06/transformation-experiences-ua-full.pdf 
93 Eight steps for a just transition: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/11/eight-steps-just-
transition.pdf 
94  Territorial just transition plan checklisttjtp-checklist-1: https://bankwatch.org/wp-content/
uploads/2020/07/TJTP-checklist-1.pdf 
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4.1.2. Соціальний аспект трансформації вугільних регіонів

Зважаючи на монопрофільність населених пунктів, де розміщені вугільні 
підприємства (див. п. 3.2), місцеві громади будуть особливо чутливими 
до трансформації. Цей процес призведе до закриття шахт – основного 
роботодавця регіону, отже потрібно буде забезпечити людям нові робочі 
місця. Як ми вже згадували, цього можна досягнути завдяки економічній 
диверсифікації. Тобто вивільнених працівників і працівниць шахт можна 
буде залучити до роботи в інших галузях та/або на інших підприємствах.

Внаслідок реструктуризації економіки вугільного регіону  
Лос-ан-Гоель на півночі Франції було побудовано бізнес-
центр та дослідницький центр з ресурсів сталого розвитку.  
Було створено близько 350 робочих місць95.

Зрозуміло, що працевлаштування в інших, аніж вугледобувна, галузях 
потребуватиме додаткових знань, умінь і навичок. Зважаючи на це, 
соціальний аспект трансформації включає в себе перекваліфікацію 
та соціальний захист звільнених працівників/-иць шахт, а також – 
розвиток і перепрофілювання освіти в регіоні. Тим паче, у гірничому 
секторі працюють переважно чоловіки96. Тому в територіальних планах 
справедливої трансформації слід також передбачити забезпечення 
гендерної рівності в регіоні.

За взірець знову можна взяти Рурський басейн ФРН, де 
під час трансформації вугільної галузі почала розвиватися 
сфера освіти, з'явилося 5 університетів та 8 технічних шкіл, 
а також технологічні парки, що збільшило привабливість 
регіону97. Зокрема у Ґельзенкірхені було створено науковий 
центр, що спеціалізується на розробці нових технологій 
енергоефективності, використання сонячної енергії та чистого 
палива. Було створено близько 26 000 робочих місць, а регіон 
перетворився на великий студентський та науковий центр98.

95  Eight steps for a just transition: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/11/eight-steps-just-
transition.pdf 
96  Romano, R., & Papastefanaki, L. (2020). Women and Gender in the Mines: Challenging Masculinity 
Through History: An Introduction. International Review of Social History, 65(2), 191-230. doi:10.1017/
S0020859019000774
97  Досвід трансформації шахтарських регіонів: рекомендації для України: https://ecoaction.org.ua/wp-
content/uploads/2019/06/transformation-experiences-ua-full.pdf
98  Eight steps for a just transition: https://bankwatch.org/wp-content/uploads/2017/11/eight-steps-just-
transition.pdf 
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Ще однією проблемою шахтарських міст є відсутність інфраструктури. 
Це поняття охоплює транспорт і сполучення, постачання води і 
електроенергії, землю та фабрики, комунікації та місцеве виробництво. 
Адже багато регіонів мають застарілу транспортну мережу, відсутній 
зв’язок між регіональною та національною, міжнародною автомобільною 
та залізничною мережею.

Оновлення інфраструктури стало основою проекту ревіталізації 
старої шахти Франтішек у Чехії (25 га з 43 000 м2 будівель) та 
створення індустріального парку. Було покращено дороги, різні 
мережі та майданчики99. 

Ще один приклад розвитку інфраструктурних проектів – 
промисловий регіон Рибник в Сілезькому воєводстві Польщі. 
Його ландшафт спотворений пустирями, відвалами шлаків, 
там часто відбуваються повені. Повітрям важко дихати. Але 
колишні родовища перетворюють на центри дозвілля (шахта 
"Анна" у Пшові). На площі понад 50 га побудовано амфітеатр (на 
550 місць) та спортивну інфраструктуру (траси для велокросу, 
поля для волейболу та тенісу)100.

Щоб уникнення кліматичної кризи не спричинило появу кризи  
соціальної, важливо заздалегідь спланувати перекваліфікацію 
працевлаштованих осіб в регіоні. Передусім потрібно здійснити 
перепрофілювання освітньої системи, забезпечивши можливості 
для навчання новим спеціальностям як звільнених працівників і 
працівниць. Іншим важливим кроком повинно бути забезпечення 
регіону необхідною інфраструктурою.

4.1.2. Екологічний аспект трансформації вугільних регіонів 

Незважаючи на технологічний прогрес, методи видобутку вугілля 
наразі недостатньо ефективні, щоб попередити негативні наслідки для 
природного середовища, висвітлені в розділі 3.2. цього дослідження. 
Основні екологічні проблеми пов’язані зі створенням відвалів 
використаних порід та відсутністю їх належного догляду й подальшої 

99  6 Regeneration Of Coalfield Regions Good Practices Guidelines:  https://archive.org/details/6Regeneratio
nOfCoalfieldRegionsGoodPracticesGuidelinesRECOREEN 
100  6 Regeneration Of Coalfield Regions Good Practices Guidelines:  https://archive.org/details/6Regeneratio
nOfCoalfieldRegionsGoodPracticesGuidelinesRECOREEN 
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рекультивації; із пиловим, шумовим та метановим забрудненням 
повітря, що разом із деградацією природних оселищ становить загрозу 
місцевому біорізноманіттю; та забрудненням підземних вод, що впливає 
на навколишні екосистеми. Усі ці наслідки видобутку не мають дієвого 
механізму врахування та попередження екологічних екстерналій на 
етапі провадження діяльності вугледобувних підприємств, а також 
фінансування рекультивації території після закриття шахт.

Загалом у країнах, де відбувається процес трансформації вугільних 
регіонів основну увагу звертають на: очищення, рекультивацію земель;

 ■ нагляд за безпекою та навколишнім середовищем на ділянках, 
враховуючи небезпеку, пов’язану з газами (наприклад, метан), 

 ■ управління водними ресурсами (забруднення шахтна вода та 
наслідки для підземних вод)101.

Так, наприклад, забруднену шахтну воду можна очищати і подавати в 
мережу, або використовувати для технічних потреб. Завдяки стабільній 
температурі та відносно низькому термодинамічному потенціалу шахтна 
вода може слугувати геотермальним ресурсом, який разом з тепловими 
насосами буде використовуватися для забезпечення опалення та 
охолодження будівель. Така технологія вважається низьковуглецевою, 
і якщо тепловий насос працюватиме від сонячної або вітрової енергії, 
його можна класифікувати як справді відновлювану технологію102.

В межах справедливої трансформації особлива увага присвячується 
реабілітації річок, що знаходяться у межах шахтарських регіонів. Через те, 
що річки пов’язані між собою (гирлом, підземними водами), забруднення 
однієї з них призводить до забруднення цілої водної системи. Відповідно 
і очищення забрудненої водойми сприяє покращенню екологічного 
балансу.

101  6 Regeneration Of Coalfield Regions Good Practices Guidelines:  https://archive.org/details/6Regeneratio
nOfCoalfieldRegionsGoodPracticesGuidelinesRECOREEN
102  Anup P. Athresh, Amin Al-Habaibeh, Keith Parker, Innovative Approach for Heating of Buildings Using 
Water from a Flooded Coal Mine Through an Open Loop Based Single Shaft GSHP System, Energy Procedia, 
Volume 75, 2015, Pages 1221-1228, ISSN 1876-6102, https://doi.org/10.1016/j.egypro.2015.07.162. 
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Наприклад, річка Налон (Іспанія) протікає через центральну та 
західну частини Астурійського регіону і впадає до Біскайської 
затоки (Кантабрійське море) Атлантичного океану. Вздовж 
басейну річки розміщені найбільші шахти, а стічні підземні води 
її забруднюють. Однак зараз вода проходить спеціальну очистку 
(перекачування, очищення, знезараження), і тепер там водяться 
багато видів риб. Ловля форелі та лосося є гарними прикладами 
нового дозвілля, яке приваблює подорожніх. Відновлення якості 
води у цій річки є частиною логіки справедливої трансформації103.

Окрім забруднення водойм, гірничі роботи призводять до зміни рельєфу, 
знищення рослинності. Як наслідок, руйнується ґрунтовий покрив, має 
місце ерозія. Це явище пов’язане не тільки з вимиванням дорогоцінних 
поживних речовин та засміченням водних шляхів стоками, але й 
утворення непривабливих і непридатних для сільського господарства 
земель. Тобто, важливо якомога швидше відновити території, де 
раніше функціонували шахти, а землю, знищену гірничодобувною  
промисловістю, використовувати для ведення лісового господарства  
або випасу худоби104. Більше того, меліоровану землю можна 
використовувати і для створення рекреаційних зон та промислових 
об’єктів105.

Про небезпеку викидів метану ми писали у розділі 3.2. Нагадаємо, 
що найбільш небезпечним цей газ є тим, що він надзвичайно легко 
займається. Метан продовжує виділятися на територіях колишніх шахт 
навіть після їх закриття. У польському місті Водзіславі-Шльонському 
землі, де знаходяться покинуті гірничодобувні підприємства, стали 
небезпечними для відвідування106. Однак новітні технічні рішення 
дозволяють перетворювати цей газ на корисну енергію107.

Для справедливої трансформації вугільних регіонів важливо, щоб 
не лише створювалися нові робочі місця на нових підприємствах, 
але застосовувався комплексний підхід, що включає побудову/

103  Framework agreement for a fair transition of coal mining and sustainable development of the 
mining communities for the period 2019-2027: http://www.industriall-union.org/sites/default/files/uploads/
documents/2018/SPAIN/spanish_plan_for_coal_eng_oct_2018.pdf 
104  Rehabilitating old mining sites: https://www.mining-technology.com/features/feature-rehabilitating-
old-mining-sites-biosolids/ 
105  ENIschool energy&environment: http://www.eniscuola.net/wp-content/uploads/2011/02/pdf_coal_2.pdf 
106  6 Regeneration Of Coalfield Regions Good Practices Guidelines:  https://archive.org/details/6Regeneratio
nOfCoalfieldRegionsGoodPracticesGuidelinesRECOREEN 
107  Frequent Questions About Coal Mine Methane: https://www.epa.gov/cmop/frequent-questions#q7 
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перепланування інфраструктури, перепрофілювання існуючих та 
відкриття нових закладів освіти включно з перекваліфікацією місцевого 
населення, залученого до праці на шахтах, а також належне відтворення 
вод і територій, змінених внаслідок вугледобування. Окрім цього з 
досвіду різних регіонів стає зрозуміло, що справедлива трансформація 
хоч і має базуватися на політиці, затвердженій центральною владою, 
однак рушійною силою повинні стати органи місцевої влади у співпраці 
з громадами, профспілками та громадськими організаціями.

Зрештою, немає можливості ігнорувати кліматичну кризу, яка залежить 
від кількості викидів вуглекислого газу в атмосферу. Тому потрібно 
встановити кінцевий термін, до якого держави планують відмовитися від 
використання вугілля, припинити інвестиції у викопне паливо та надати 
пріоритет проектам, що відповідають принципам сталого розвитку.

4.2. Взаємозв’язок між поточними вимогами ІПВГ та 
впливом видобувних галузей на довкілля та клімат

Як згадувалося у попередніх розділах, у 2019 році Стандарт ІПВГ  
закріпив обов’язкову вимогу розкривати істотні екологічні платежі 
на користь держави та заохочує розкривати інформацію про вплив 
видобувних галузей на довкілля, без фокусу на питаннях клімату.   Втім, 
ніщо не обмежує країни висвітлювати ці та будь-які інші питання, які 
вони вважатимуть за потрібне.

Разом із тим, одним з перших кроків на зустріч «екологізації» ІПВГ був 
зроблений саме у напрямі впливу видобувних галузей на клімат в розрізі 
розкриття такої інформації, а також модернізації структури діяльності  в 
рамках ІПВГ. 

У 2015 році низка міжнародних та національних природоохоронних 
організацій звернулася до Правління ІПВГ із відкритим листом108  про 
необхідність врахування кліматичних аспектів у діяльності ІПВГ, 
зокрема, рекомендуючи наступне:

108  Letter from Civil society organisations - call on EITI to consider climate risks in reporting standards for 
extractive:  https://eiti.org/document/letter-from-civil-society-organisations-call-on-eiti-to-consider-climate-risks-
in-reporting 
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1. Розробка нових принципів ІПВГ, що фіксують унікальну роль 
сектору викопного палива у зміні клімату. 

2. Розширення вимог стандарту в частині залучення громадянського 
суспільства, щоб забезпечити присутність у багатосторонніх групах 
ІГС із спеціальними знаннями з питань клімату та гарантувати, що 
всі питання в рамках ІПВГ будуть віршуватися з урахуванням оцінки 
кліматичних ризиків. При цьому, пропонувалося переконуватися у 
цьому аспекті до визнання цієї країни такою, що відповідає вимогам 
ІПВГ.

3. Реформування контекстуальної інформації звітів ІПВГ – 
пропонувалося розкриття інформації про законодавство з питань 
клімату та податкові інструменти регулювання кліматичної 
політики, інформацію про економічну рентабельність видобувних 
проектів, через майбутнє обмеження викидів для стримання рівня 
підвищення температур на рівні 1,5-2°C. Пропонувалося робити 
економічний аналіз повного циклу проекту та включати до нього у 
тому числі інформацію про субсидії. 

4. Зміни у Стандарті ІПВГ, які вимагатимуть розкриття  екологічних 
податків або мит, пов’язаних з викидами або видобутком 
сировини, включаючи транспортні податки на паливо та кошти, 
які отримуються від фінансових інструментів кліматичної політик.
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Правління ІПВГ, реагуючи, на звернення, згадане вище, 
зазначило109 наступне: 

«ІПВГ, звичайно, погоджується, що існує нагальна потреба 
у значному підвищенні рівня прозорості для сектору. 
Прозорість, відкритість, належне управління та сувора 
підзвітність є корисними з цілої низки причин. Однією з цих 
причин є насправді боротьба з корупцією, і зацікавлені 
сторони ІПВГ погоджуються з цим. Існує значно менше 
згоди стосовно інших причин, чому прозорість є гарною 
практикою. Візьмемо як приклад енергетичні субсидії, на які 
ви посилаєтесь. ІПВГ не має політики щодо субсидій, і було б 
важко досягти консенсусу серед наших зацікавлених сторін. 
Однак, у таких країнах, як Нігерія та Індонезія, ми бачили, як 
інформація ІПВГ суттєво сприяла політичному імпульсу на 
користь скасування цих субсидій.

Успіх ІПВГ, частково зумовлений здатністю утримувати разом 
широку групу зацікавлених сторін. Це певною мірою було 
досягнуто порівняно вузьким фокусом діяльності ІПВГ. Досвід 
ІПВГ свідчить про те, що великі амбіції та вплив часто 
мають наслідком досягнення менш якісних результатів. У 
нашому випадку це відбивається на фокусі у  забезпеченні 
суттєвої прозорості. Незалежно від того, чи хтось працює 
над обмеженням, пов’язаними із кліматичними змінами, 
збільшенням податків, залученням прямих іноземних 
інвестицій, забезпеченням податкових пільг тощо, ми 
закликаємо їх використовувати все більший обсяг інформації, 
яка надається через ІПВГ та інші інструменти. Впровадження 
ІПВГ також вимагає, щоб країни мали так звану національну 
комісію ІПВГ - групу зацікавлених сторін ІПВГ, відповідальність 
якої полягає в нагляді за виконанням Стандарту. Деякі з цих 
національних комісій вирішили покрити екологічні податки, 
збори та інші платежі, пов'язані з довкіллям, у звітах ІПВГ. 
Частина цієї звітності була узгоджена на національному рівні, 
тобто вона виходить за рамки того, що вимагає Стандарт 
ІПВГ від країн, що імплементують ІПВГ. В інших випадках, як, 
наприклад, звітність ІПВГ Норвегії щодо податків на СО2 та 
NOx

110, що сплачуються компаніями, вважається "суттєвою" і, 
отже, частиною їх зобов'язань за стандартом ІПВГ.

109  Letter from Civil society organisations - call on EITI to consider climate risks in reporting standards for 
extractive:  https://eiti.org/document/letter-from-civil-society-organisations-call-on-eiti-to-consider-climate-risks-
in-reporting 
110  У відкритих даних ІПВГ за 2017 рік зазначено, що за результатами другої валідації 2018 року ця 
вимога (екологічні платежі) до Норвегії не застосовується. Звіт за 2017 рік ще не опубліковано.
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ІПВГ є світовим стандартом, який повинен бути розроблений 
таким чином, щоб йому відповідали як Того, так і США. Як 
зазначено вище, існує багато різних користувачів прозорості 
та відкритості. Для стандарту ІПВГ може бути проблематично 
вимагати включення певних типів організацій 
громадянського суспільства. Це потенційно може підірвати 
здатність країн вирішувати самостійно, покращити становище 
певних груп і створити «гамівну сорочку» для країн, що 
впроваджують Стандарт. Вимога, щоб певні групи повинні 
бути частиною національної комісії також може підірвати 
важливу роль, яку громадянське суспільство відіграє саме 
по собі, самостійно визначаючи, яким чином воно хоче 
бути представленим у національній комісії. Отже, хоча у 
багатьох країнах цілком можуть бути вагомі причини для того, 
щоб групи громадянського суспільства, що мають досвід у 
сфері кліматичних ризиків, кліматичного законодавства та 
кліматичної науки, були частиною групи зацікавлених сторін 
ІПВГ, є причини, чому це не повинно вимагатися у всіх країнах. 
світ. Така сама логіка застосовується і до низки інших ваших 
рекомендацій. Цілком може бути так, що національна комісія 
може прийняти рішення про посилання на закони, пов’язані 
з кліматичними ризиками, кліматичне законодавство та 
політику, але це може бути нерелевантним за певних обставин, 
і тому вона може не мати всієї підтримки зацікавлених сторін.»

Таким чином, у 2015 році ІПВГ була ще не готова у повній мірі 
погодитися із рекомендаціями кліматичних та екологічних організації 
щодо врахування питання зміни клімату у своїх політиках та діяльності, 
зокрема у  Стандарті.

Аналіз поточної звітності та практик країн членів ІПВГ продемонстрував 
наступний стан розкриття інформації, що стосується клімату:

 ◆ Албанія у звіті за 2016 рік розкриває вуглецевий податок;

 ◆ Німеччина у звіті за 2017 висвітлює інформацію про ВДЕ, recycling. 
Також,  у контекстуальній частині можна знайти інформацію про 
викиди СО2;

 ◆ Мексика в контекстуальній інформації звіту за 2017-2018 рр. 
публікує загальні відомості та законодавство про зміну клімату;

 ◆ Монголія у звіті за 2018 рік контекстуально розкриває інформацію 
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про збір за забруднення повітря та надає загальну суму цього 
збору за рік;

 ◆ Нідерланди в своєму звіті за 2017 рік публікують докладну 
інформацію про енергетичний перехід (перехід на безвуглецеву 
економіку згідно кліматичних цілей країни), субсидії на сталу 
енергію, свої кліматичні зобов’язання про зниження викидів ПГ.

 ◆ Норвегія в 2015 році розкривала інформацію про податок на СО2 
та податок на оксид азоту (NOx)111

 ◆ Трінідад і Тобаго у звіті за 2016-2017 рр. публікують інформацію про 
викиди СО2 секторами транспорту та енергетики та про проекти 
із зменшення викидів СО2 (наприклад, поглинання СО2 через 
розвиток екосистем лісів, а також регулювання видобувного та 
інших секторів тощо).

Крім того, за результатами консультацій з громадянським 
суспільством у 2017 році Секретаріат ІПВГ Трінідад і Тобаго 
розглядає можливість доповнити звітність ІПВГ зокрема 
наступними позиціями:

• підтвердження наявності локальних погоджень видобувної 
діяльності на рівні провінції/міста;

• відповідність проекту планам місцевого управління з екології 
щодо запобігання забрудненню повітря та вод;

• включення процесу отримання Сертифікату екологічної 
чистоти (СЕС);

• розкриття вуглецевого сліду (викидів парникових газів) та 
споживання енергії і води видобувним сектором;

• основні екологічні інциденти (наприклад, розлиття нафти).

Наразі національний Секретаріат Тринідад і Тобаго разом із 
залученими в імплементацію ІПВГ стейкхолдерами вивчають, 
яким чином можна розширити екологічну звітність в рамках 
ІПВГ112. 

Таким чином, не зважаючи на те, що у 2019 році країни-члени ІПВГ 
разом утворили 4059,322 Мт екв. викидів викопного СО2 або 10,68% від 
глобального рівня таких викидів (38 016,573 Мт екв. викидів викопного 

111  У відкритих даних ІПВГ за 2017 рік зазначено, що за результатами другої валідації 2018 року ця 
вимога (екологічні платежі) до Норвегії не застосовується. Звіт за 2017 рік ще не опубліковано. 
112  Звіт ІПВГ Тринідад і Тобаго за 2017  рік: https://eiti.org/document/trinidad-tobago-eiti-report-2017 
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та впливом видобувних галузей на довкілля та клімат

СО2
113), лише 7 (!) з 55 країн-членів ІПВГ в рамках нових підходів до 

звітності за Стандартом ІПВГ 2019 року розкривають ті чи інші питання 
зміни клімату (див. мал.8.). Жодна з країн не розкриває повної інформації 
про вплив видобувних галузей на довкілля та клімат. 

Мал. 8. Звітність ІПВГ про клімат114 та викиди СО2 за 2019 рік115

Джерело:  
Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPOR та 
Summary data from EITI Reports.

«Вуглецевий слід» країн-членів ІПВГ  порівняний із відповідними 
показниками  ЄС: 
Обсяг викидів викопного СО2 спродукований країнами-членами 
ІПВГ співставний із відповідним внеском ЄС. Так, наприклад ЄС та 
Великобританія116 разом утворили 3303,975 Мт екв. викидів викопного 
СО2. Це менше, ніж викидали за цей період окремо Китай (11535,200 Мт екв. 
викидів викопного СО2) та США (5107,261 Мт екв. викидів викопного СО2), 
втім все одно залишається вагомим внеском у глобальне забруднення 
ПГ та відповідно – у зміну клімату. Цей внесок вимагає визнання цієї 
проблематики та імплементації відповідальних кроків.

113  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
114  Summary data from EITI Reports: https://eiti.org/summary-data  
115  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460
116  За методолгією JRC.

89,32%

10,68%
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4.3. Фінансові механізми кліматичної політики ЄС

Наразі у світі використовують декілька ініціатив щодо ціноутворення на 
вуглець (Carbon price), з метою скорочення викидів парникових газів – 
система торгівлі викидами (СТВ), податок на викиди СО2 та розглядається 
механізм прикордонного вуглецевого регулювання для ЄС. Станом на 
2020 рік у світі налічується 61 ініціатива з ціноутворення на вуглець на 
національних та субнаціональних рівнях: 31 - система торгівлі викидами, 
30 – ініціатив з запровадження податку на СО2. Вони покривають лише 
12 Gt CO2e, що зараз становить 22% глобальних викидів парникових газів.

Мал. 9. Країни світу що впровадили ініціативи щодо ціноутворення на вуглець, 
заплановані до впровадження та на розгляді (СТВ та податок на СО2)117

Але для досягнення цілей Паризької угоди й попередження найгірших 
можливих сценаріїв кліматичної кризи такі механізми будуть 
впроваджуватися все ширше. Тому подальший розвиток будь-якої 
галузі (в т.ч. видобувних галузей), так само як співпраця країн в рамках  

117  World Bank, 2020: State and Trends of Carbon Pricing. https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/
handle/10986/33809/9781464815867.pdf?sequence=4&isAllowed=y
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міжнародної ініціативи (як ІПВГ) має враховувати питання зменшення 
вуглецевого сліду.

Механізм прикордонного вуглецевого регулювання

Європейська Комісія встановила ціль досягти вуглецевої нейтральності 
до 2050 року в рамках Європейського зеленого курсу. Ціль встановлена 
не тільки для країн, які входять в ЄС, а на весь європейський континент. 
Це також вплинуло на кліматичні амбіції ЄС до 2030, які підвищились до 
цілі скоротити викиди парникових газів на 55% від 1990 року118.

Нажаль, інші міжнародні партнери не поділяють амбіції ЄС, що створює 
ризик для поставленої цілі. 

Наприклад, кліматичні амбіції України за оцінками експертів 
були оцінені, як «критично незадовільні»119. У 2015 році Україна 
в рамках Паризької угоди підготувала Національно-визначений 
внесок, який встановлював ціль 40% скорочення викидів пар-
никових газів від 1990 року120, що  фактично означає збільшення 
викидів від теперішнього рівня. 

Окрім неамбітних цілей, існують також інші ризики, як виток вуглецю 
(carbon leakage), коли виробництво переноситься з ЄС в інші країни з 
меншими амбіціями щодо скорочення викидів, або коли продукція ЄС 
замінюється більш вуглецевим імпортом.

Тому, в рамках Європейського зеленого курсу розробляється низка 
стратегічних документів та механізмів, які будуть впливати на подальший 
розвиток вуглецево-нейтрального континенту, та підвищать потенціал 
досягнення цілі. Одним з інструментів впливу на цілі інших країн стане 
механізм прикордонного вуглецевого регулювання (МПВР). МПВР є 
частиною плану Європейської комісії щодо модернізації Директиви 
про податок на енергію (Energy Taxation Directive 2003/96/EC)  та зможе 
протидіяти зазначеним вище ризикам шляхом встановлення оплати 
пропорційної вуглецевій ємності певних товарів, вироблених поза 
межами ЄС. Передбачається, що механізм буде встановлений не 
пізніше 2023 року. Він забезпечить точне відображення вмісту вуглецю 
у цінах на імпортну продукцію. 

118 EU climate action and the European Green Deal:  https://ec.europa.eu/clima/policies/eu-climate-action_en 
119 Climate action Tracker, Ukraine: https://climateactiontracker.org/countries/ukraine/
120 Intended Nationally-Determined Contribution (INDC) of Ukraine to a New Global Climate Agreement:  
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Ukraine%20First/Ukraine%20First%20NDC.pdf
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Оскільки приблизно половина викидів світових парникових газів 
відбувається через видобуток або переробку природних ресурсів121, 
впровадження такого механізму ймовірно буде мати суттєвий вплив на 
репутаційні ризики цього сектору, тому що:

(1) європейський споживач буде віддавати перевагу країнам та 
постачальникам з більш низьким вуглецевим слідом  та 

(2) створить додаткове фіскальне навантаження для виробників.

Остаточний варіант МПВР має бути підготовлений у 2021 році. Наразі 
існує велика кількість потенційних концепцій такого механізму.  
Продовжується обговорення з зацікавленими сторонами над 
розробленням оптимального варіанту, який буде стимулювати 
скорочувати вуглецеву ємність та досягти кліматичної нейтральності 
у другій половині сторіччя, що зобов’язались зробити країни, які  
підписали Паризьку кліматичну угоду.

Чи може це вплинути на Україну?
Основний торговий партнер України зараз ЄС. За останні роки 
загальний експорт до ЄС зріс до 41.5%, частина якого зале-
жить від продуктів видобувної галузі. Маючи вдвічі більшу за 
середню вуглецеву ємність ВВП, майже всі експортні товари 
з України перевищують вуглецеву ємність аналогів в Європі. 
Наприклад, Україна експортує електроенергію, вироблену на 
Бурштинській вугільній станції, при цьому вуглецева ємність 
генерації електроенергії в 3 рази більша ніж в ЄС122.
Україна заявила про приєднання до Європейського зеленого 
курсу, сподіваючись, що адаптувавши кліматичне законодав-
ство до європейських стандартів, зможе бути звільнена від до-
даткового мита. За оцінками експертів, при введенні в дію ме-
ханізму, додаткові платежі українських компаній можуть зрости 
до 566 млрд євро на рік, майже 94% від цієї суми будуть випла-
чувати підприємства металургійної промисловості та електоро-
енергетики4. Тому Україна має максимально докласти зусиль 
для скорочення вуглецевої ємності в т.ч. видобувної галузі, на 
яку цей механізм впливатиме. 

Навіть якщо механізм не буде застосовуватись або буде застосовуватися 
лише частково, такі привілеї будуть надавались лише країнам, які будуть 

121  UN Global Resources Outlook 2019: Natural Resources for the Future We Want: https://wedocs.unep.org/
handle/20.500.11822/27517 
122 Україна має шанси пом’якшити вплив СВА на своїх експортерів: https://gmk.center/ua/news/ukraina-
maie-shansi-pom-yakshiti-vpliv-sva-na-svoih-eksporteriv/
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відповідати цілям кліматичної нейтральності, що передбачає поступове 
фактичне скорочення викидів парникових газів від видобувної галузі 
включно.

Система торгівлі викидами (СТВ) охоплює близько 45% викидів 
парникових газів ЄС, що надходить приблизно від 12 000 установок, 
виробництва електроенергії, промисловості та авіації. Всі члени 
Європейського союзу є частиною СТВ.

Початок 2020 року ціна на СО2 в ЄС досягли рекордно високого рівня 
34,25 євро за тону123. Більш жорсткі цілі ЄС щодо скорочення викидів 
на 20-30 рік мають обернутися щорічними обмеженнями викидів 
двоокису вуглецю в рамках СТВ ЄС, а також іншими змінами, вже 
внесеними до законодавства ЄС, такими як цільовий розподіл квот для 
компаній в промислових секторах. Це стане альтернативою поточному 
безоплатному розподілу квот або компенсації за збільшення витрат на 
електроенергію, та усуває ризик витоків вуглецю через ціноутворення 
на вуглець у Системі торгівлі викидами ЄС.

В рамках Угоди про асоціацію з ЄС Україна має імплементу-
вати систему торгівлі викидами парникових газів в Україні. За 
планами Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів 
повністю система має запрацювати до 2025 року. Наразі Дирек-
тива 2003/87/EC (13 жовтня 2003), в рамках якої Україна реалізує 
СТВ імплементована частково. З 2021 року запрацював Закон 
України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації ви-
кидів парникових газів», що дасть змогу  отримувати точну ін-
формацію про обсяги емісії парникових газів від виробничих 
установок; забезпечити контроль за викидами,  їх обмежувати; 
впровадити обов’язкову методику розрахунку емісії парнико-
вих газів для всіх установок, з яких ці викиди здійснюються.

Податок на викиди СО2 

16 європейських країн застосовують податок на двоокису вуглець. 
Подібний механізм першою почала використовувати Фінляндія ще у 
1990 роках. Ціна на викиди залежить від країни та  становить менше ніж 
1 євро за метричну тону вуглецевих викидів у Польщі до понад 100 євро 
у Швеції124.

123  EU price on pollution hits record high in early 2021 https://www.reuters.com/article/us-eu-carbontrading-
idUSKBN29A1WQ 
124  Tax Foundation, Carbon Taxes in Europe: https://taxfoundation.org/carbon-taxes-in-europe-2020/ 
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В Україні у 2019 році ставка екологічного податку за викиди 
двоокису вуглецю (CO2) стаціонарними джерелами зросла у 
порівнянні з 2018 роком. З 1 січня 2019 року ставка податку ста-
новить 10 гривень за тону, замість 0,41 грн, але зараз це лише 
0,30 євроцентів. Податок в Україні один з самих низьких у світі.

Тоді як для досягнення цілей Паризької угоди Коаліція лідерів в області 
тарифікації викидів вуглецю (Carbon Pricing Leadership Coalition) зазначила, 
що необхідна ціна на викиди двооксиду вуглецю повинна бути на рівні 
40-80 доларів США за тону CO2 до 2020 року та 50-100 доларів США за 
тону CO2 до 2030 року125.

Мал. 10. Податок на СО2 в Європі станом на 1 квітня 2020 року.

125  Economists Call for Strong Carbon Price to Deliver on Paris Climate Goals, SDGs: http://sdg.iisd.org/news/
economists-call-for-strong-carbon-price-to-deliver-on-paris-climate-goals-sdgs/ 
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Таким чином, фінансові механізми кліматичної політики, які наразі 
використовуються у світі, лише опосередковано впливають на видобувну 
галузь. Оскільки галузь є частиною ланцюга утворення  найбільш 
вуглецевоємної продукції й безпосередньою частиною проблеми 
зміни клімату, ця ситуація тимчасова. Запровадження механізму  
прикордонного вуглецевого регулювання вперше вплине на весь 
ланцюг утворення продукції починаючи з видобутку, і надалі можна 
очікувати все більше ініціатив, покликаних комплексно обмежувати 
вуглецеву ємність економік і проектів. Тому, якщо ІПВГ вдруге (після 
відхилення звернення громадськості щодо врахування кліматичних 
ризиків 2015 року) відкине включення кліматичних аспектів до  
Стандарту, слід очікувати подальшу неспроможність відповідати 
сучасним економічним викликам та репутаційну кризу, що врешті 
зробить подальше розширення ІПВГ неможливим.

Затвердження МПВР, яке станом на березень 2021 року заплановане 
на другу половину 2021, потребує детального аналізу щодо впливу на 
видобувний сектор.

  Короткі підсумки за особливою  частиною дослідження:

 ■ Умовою успішної політики декарбонізації та трансформації 
вугільних регіонів є врахування у цій політиці екологічних, 
економічних та соціальних аспектів;

 ■ Існує низка фінансових інструментів кліматичної політики, 
які зокрема застосовуються в рамках ЄС, наприклад, 
оподаткування викидів СО2, система торгівлі викидами. Також, 
у 2021 ЄС планує запровадити механізм транскордонного 
регулювання «вуглецевого сліду»;

 ■ ІПВГ досліджує питання розширення вимог Стандарту на 
екологічні та кліматичні питання з 2015 року. Попри вагомий 
внесок у глобальний обсяг забруднення викопним СО2 за 2019 
рік (10,68 %), лише 7 країн-членів ІПВГ частково відкривають 
інформацію, релевантну до зміни клімату. 
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Проведене дослідження продемонструвало, що між видобувною 
діяльністю та впливом на кліматичні зміни існує взаємозв’язок. 
Хоча, безпосередній вплив видобувних галузей на довкілля та клімат є 
меншими, у порівнянні із такими секторами, як енергетика, промисловість 
та транспорт. 

Зокрема, за оцінками Global Resource Outlook 2019126, у 2017 році:

126  Global Resource Outlook 2019, the Factsheet: https://www.resourcepanel.org/reports/global-resources-
outlook 

5. ВИСНОВКИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ.  
ЧИ ВАРТО ЗМІНЮВАТИ СТАНДАРТ ІПВГ? 
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* інші впливи включають не згадані у діаграмі впливи від видобутку та переробки 
корисних копалин, біомасу, домогосподарство, сільське господарство та інші галузі. 

Головний висновок, полягає в тому, що наявність такої кореляції між 
діяльністю видобувних галузей та зміною клімату  вимагає від держав 
впровадження відповідних політик та економічних механізмів 
регулювання, адже кліматичні зобов’язання - це зона відповідальності 
кожної держави, яка  їх на себе бере. 
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Ініціатива прозорості видобувних галузей не є тим механізмом, який 
міг би вимагати розробки тих чи інших політик (якщо вони прямо не  
пов’язані із забезпеченням прозорості видобувного сектору), 
встановлювати те чи інше регулювання або обмежити чи припинити 
ту чи іншу діяльність, пов’язану із видобутком, тому, що вона ймовірно 
шкодить довкіллю та загрожує зміною клімату. 

Разом із тим, підтримуючи сталий розвиток та прозорість, зокрема, у 
видобувному секторі ІПВГ може допомогти  країнам-членам розкрити 
вже існуючі кліматичні політики та регулювання і, таким чином 
сприяти поширенню досвіду та непрямим чином стимулювати 
розроблення подібних політик іншими країнами. Також, досвід ІПВГ 
у консолідації зусиль держави, бізнесу та громадянського суспільства 
може бути корисним у впровадженні глобальної кліматичної політики. 

Основним практичним інструментом реалізації ІПВГ є її Стандарт, і для 
формулювання висновків та рекомендацій для майбутнього розвитку 
цього Стандарту важливо враховувати два ключових підходи:

 ◆ видобувні галузі знаходяться на початку формування викидів, 
що призводять до зміни клімату (СО2, відходи), тобто вони 
розпочинають життєвий цикл діяльності (видобуток-
переробка/спалення, транспортування-викиди (метан) /
відходи), що призводить до зміни клімату, спричиняючи 
низку екологічних та соціальних впливів;

 ◆ видобувні галузі самі по собі є джерелом викидів та інших 
впливів на клімат. 

Якщо фокусуватися виключно на першому підході, буде важко зберегти 
фокус ІПВГ на видобувних галузях, адже, як видно із попередніх розділів, 
викопний СО2, який «народжується»  у видобутку, стає власне СО2 
здебільшого в інших галузях – переробка, генерація енергії, транспорт, 
виробництво пластмаси тощо. Очевидно, що ІПВГ не може вимагати 
звітності за всіма цими галузями, так само, як і впливати на них будь-
яким чином. Тому, вагомим чинником майбутньої рекомендації має 
залишатися прив’язка до видобувної галузі. Разом із тим, розуміння, 
що роль видобувних галузей у зміні клімату не обмежується їх  
безпосереднім впливом, важливе для майбутніх змін, які стосуються не 
тільки ІПВГ. 

Не менш суттєвим видається відповідність рекомендації принципам 
і цілям ІПВГ, оскільки ІПВГ є добровільно підтримуваним стандартом 
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прозорості, її діяльність не має ознак регулювання або створення 
правил/обмежень для  видобувної політики держав в цілому. Цей фокус 
діяльності ІПВГ потрібно зберегти.    

З цього ж висновку випливає ще один критерій оцінки ефективності 
майбутньої рекомендації – визначити, чи може ця вимога стати 
обов’язковою для всіх, і відповідно, як її формулювати в Стандарті. 

Аналогічні аргументи свого часу наводило і Правління ІПВГ у своєму 
публічному листі-відповіді на звернення екологічних організацій щодо 
врахування питань клімату у Стандарті ІПВГ127.  З огляду на попередній 
аналіз цих та інших раніше наданих рекомендацій громадянського 
суспільства щодо внесення до Стандарту ІПВГ (див. Додаток 4) та за 
результатами даного дослідження пропонуються такі 

рекомендації щодо змін у Стандарті ІПВГ:

1. Встановити порогове значення обсягів річних викидів 
СО2, після перетину якого БГЗО рекомендується 
розглянути питання про залучення спеціалістів з питань 
зміни клімату до свого складу:

 ◆ такі спеціалісти могли б допомагати оцінювати 
контекстуальну частину звітів на предмет висвітлення 
в ній кліматичної політики та регулювання (або фіксації 
їх відсутності у звіті), додаючи кліматичній політиці 
прозорості, та напрацювання рекомендацій для 
подальшого звітування ІПВГ для цієї країни;

 ◆ оскільки це положення пропонується як рекомендаційне, 
відсутність чи наявність таких фахівців у складі БГЗО не 
може бути причиною для висновку щодо дотримання 
Стандарту під час валідації. Ця норма мусить мати 
виключно стимулюючий характер, заохочуючи країни, що 
є найбільшими забрудниками, залучати експертів з питань 
клімату до роботи своїх БГЗО;

 ◆ порогове значення може бути як у абсолютному, так і у 
відносному вимірі, або визначатися за допомогою формули 
(наприклад, певний відсоток до загального обсягу викидів 
викопного СО2 країнами учасницями ІПВГ).

127  Letter from Civil society organisations - call on EITI to consider climate risks in reporting standards for 
extractive:  https://eiti.org/document/letter-from-civil-society-organisations-call-on-eiti-to-consider-climate-risks-
in-reporting 
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3. Скоригувати вимогу 6.1. чинної редакції Стандарту ІПВГ 
в частині скасування залежності розкриття екологічних 
платежів від рівня їх матеріальності, таким чином, 
забезпечивши абсолютну обов’язковість вимоги розкривати
всі екологічні платежі на користь держави, а також 
рекомендувати країнам включати до своїх звітів: 

 ◆ інформацію про дезагреговані екологічні платежі, з 
виділенням тих платежів, що стосуються клімату (наприклад, 
податки та мита, пов’язані із викидами СО2 та інших ПГ);

 ◆ надходження видобувних компаній від фінансових 
інструментів регулювання кліматичної політики (наприклад, 
від торгівлі викидами, екологічних фондів тощо);

 ◆ інформацію про шляхи використання коштів, отриманих від 
видобувних компаній за екологічними податками та іншими 
платежами. 

2. Розширити вимогу 6.4. чинної редакції Стандарту ІПВГ,  
пропонуючи країнам, зокрема, розкривати: 

 ◆ законодавство з питань зміни клімату та податкові  
інструменти регулювання кліматичної політики (якщо такі є); 

 ◆ законодавство та політику поводження з відходами  
видобувної промисловості (за наявності), а також програми 
видобувних компаній щодо утилізації таких відходів (оскільки 
неналежне зберігання відходів та/або спалення може 
призвести до збільшення викидів ПГ і таким чином вплинути 
на клімат); 

 ◆ інформацію про викиди ПГ видобувних галузей та інших 
шкідливих речовин в атмосферне повітря та ґрунтові води.

4. 
Стандарт ІПВГ може також рекомендувати країнам-
членам ІПВГ в окремих випадках застосовувати механізм 
багатосторонніх груп для вирішення проблемних 
питань імплементації кліматичної політики, яка часто
буває непопулярною. Досвід ІПВГ у побудові міжвідомчого 
та міжсекторального діалогу можна використовувати і 
для вирішення питань, пов’язаних із кліматом, якщо БГЗО, 
вважатиме це доцільним. 



63Додатки

 

 

  

27,276

2,984

10,356

2,921

21,196

16,837

1,522

5,922

364,906

3,643

10,999

199,414

5,659

24,656

2,921

9,957

2,81

20,062

16,236

1,488

6,197

373,469

3,504

10,405

204,921

5,446

19,424

2,589

7,848

1,119

11,723

7,329

0,725

4,542

561,558

1,038

1,082

165,758

4,199

8,042

3,441

2,373

1,074

3,917

3,195

0,337

20,699

588,068

0,38

2,582

108,122

6,647

0 100 200 300 400 500 600 700

Домініканська 
республіка

Демократична 
Республіка Конго

Гондурас

Гвінея

Гватемала

Гана

Гайана

Вірменія

Великобританія

Буркіна-Фасо

Афганістан

Аргентина

Албанія

Викиди викопного У СО2 у 1990 мегатон на рік Викиди викопного СО2 у 2005 мегатон на рік
Викиди викопного СО2 у 2018 мегатон на рік Викиди СО2 у 2019 мегатон на рік

Додаток 1. 
Викиди викопного СО2 країнами- членами ІПВГ. 

 



64 ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

  

1,616

4,199

7,659

1,208

13,555

86,55

11,921

10,102

277,365

197,612

625,663

7,503

18,252

40,7

1,63

4,389

7,544

1,162

13,094

77,988

10,521

9,941

282,086

185,933

579,228

7,624

17,951

41,833

1,437

2,22

2,91

0,473

6,548

60,827

5,475

5,545

182,379

89,191

362,041

2,458

5,383

28,363

0,457

0,7

0,684

0,416

3,028

52,484

23,696

4,809

251,29

69,319

163,992

2,98

2,4

17,583

0 100 200 300 400 500 600 700

Малаві

Мадагаскар

Мавританія

Ліберія

Кот-д'Івуар

Колумбія

Киргизька Республіка

Камерун

Казахстан

Ірак

Індонезія

Замбія

Ефіопія

Еквадор

Викиди викопного У СО2 у 1990 мегатон на рік Викиди викопного СО2 у 2005 мегатон на рік
Викиди викопного СО2 у 2018 мегатон на рік Викиди СО2 у 2019 мегатон на рік



65Додатки

  

0,159

5,804

56,286

4,075

47,991

702,6

156,415

100,223

2,36

48,311

35,93

9,259

485,004

1,031

0,155

5,803

55,81

3,87

48,654

751,384

161,913

97,672

2,308

46,866

35,279

8,969

492,998

0,994

0,057

4,359

31,838

4,379

44,152

837,543

181,382

100,263

0,796

11,221

11,083

2,703

448,785

0,547

0,047

2,403

20,875

2,307

37,324

1018,221

161,195

74,763

0,908

4,467

13,151

1,183

290,97

0,385

0 200 400 600 800 1000 1200

Сан-Томе і Принсіпі

Республіка Конго

Перу

Папуа-Нова Гвінея

Норвегія

Німеччина

Нідерланди

Нігерія

Нігер

М'янма

Монголія

Мозамбік

Мексика

Малі

Викиди викопного У СО2 у 1990 мегатон на рік Викиди викопного СО2 у 2005 мегатон на рік
Викиди викопного СО2 у 2018 мегатон на рік Викиди СО2 у 2019 мегатон на рік



66 ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Джерело:  
Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC128.

128  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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Додаток 2 
Корисні копалини із сфери охоплення ІПВГ 

Країна Корисні копалину звіту ІПВГ129 Рік130

1 Афганістан Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

2 Албанія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч.кар’єри), інше 2018

3 Вірменія Видобуток корисних копалин (в т.ч. 
кар’єри) 2018

4 Аргентина Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч.кар’єри) 2018

5 Буркіна-Фасо Видобуток корисних копалин (в т.ч. 
кар’єри) 2018

6 Камерун
Нафта, газ, видобуток корисних 
копалин (в т.ч.кар’єри), трубопровідний 
транспорт

2017

7 Центральноафриканська 
Республіка

Видобуток корисних копалин (в 
т.ч.кар’єри) 2010

8 Чад Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2018

9 Колумбія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

10 Кот-д'Івуар Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

11 Демократична 
Республіка Конго

Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2017 

12 Домініканська республіка Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

13 Ефіопія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017 

14 Еквадор Дані відсутні -

15 Німеччина Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

16 Гана Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

17 Гватемала Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2017

129    Compare key figures in EITI Reports: https://eiti.org/explore-data-portal#compare-key-figures-in-eiti-
reports 
130  Summary data from EITI Reports: https://eiti.org/summary-data  
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18 Гвінея

Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри), Субпідрядники у 
гірничодобувному секторі / Транспорт / 
Гірнича інфраструктура

2018

19 Гайана
Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри), видобуток дорогоцінних 
металів, лісництво, рибальство

2017

20 Гондурас Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2018

21 Індонезія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

22 Ірак Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2016

23 Казахстан Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

24 Киргизька Республіка Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

25 Ліберія Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2018

26 Мадагаскар Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

27 Малаві Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

28 Малі Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри), мінеральні води 2016

29 Мавританія Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2018

30 Мексика Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

31 Монголія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

32 Мозамбік Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

33 М'янма Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

34 Нідерланди Дані відсутні 2017

35 Нігер Нафта, видобуток корисних копалин (в 
т.ч. кар’єри) 2014

36 Нігерія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

37 Норвегія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017



69Додатки

38 Папуа-Нова Гвінея Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

39 Перу Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2016

40 Філіппіни Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

41 Республіка Конго Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

42 Сенегал Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

43 Сейшельські острови Нафта, газ 2018

44 Сьєрра-Леоне Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

45 Суринам Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

46 Сан-Томе і Принсіпі Нафта 2017

47 Таджикистан Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2016

48 Танзанія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

49 Східний Тимор Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

50 Того Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2017

51 Тринідад і Тобаго Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

52 Україна Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019

53 Уганда Дані відсутні -

54 Великобританія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2018

55 Замбія Нафта, газ, видобуток корисних копалин 
(в т.ч. кар’єри) 2019
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Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Додаток 3
Розкриття інформації про довкілля клімат  
країнами-членами ІПВГ та їх викиди викопного СО2 за 2019 рік

Джерело: 
Summary data from EITI Reports131 та Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC132.

Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Афганістан

Соціальні та 
екологічні 
платежі 
об’єднанні 

Так Ні Ні 10.999

Албанія Вуглецевий  
податок Так Ні Ні 5.659

Вірменія

Окремо еко-
податок в 
охопленя зві-
ту не включе-
но звіту.

Втім, у розрізі 
компаній та 
урядів роз-
крито: 

платежі до 
Фонду захи-
сту довкілля, 
частково мо-
ніторингові 
платежі.

Екоподаток та 
окремо еко-
податок на 
імпорт това-
рів, екологічні 
платежі, мо-
ніторингові 
платежі. 

Збір за утилі-
зацію.

Так Так Так 5.922

Аргентина Немає 
даних 

Немає 
даних Немає даних Немає даних 199.414

131  Summary data from EITI Reports: https://eiti.org/summary-data 
132  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Буркіна-Фасо
Платежі до 
реабілітаці-
йного фонду 

Так Ні Ні 3.643

Камерун Ні Так Ні Ні 10.102

Центрально-
африканська 
Республіка

Ні Ні Ні Ні 0.494

Чад Ні Ні Ні Ні 0.894

Колумбія

Плата за 
водокорис-
тування, 
лісокористу-
вання, інші 
екологічні 
платежі 

Ні Ні Ні 86.550

Кот-д'Івуар Так, 
об’єднані Ні Ні Ні 13.555

Демократична  
Республіка 
Конго

Екологічні 
платежі 
об’єднані  

Так Так Так 2.984

Домініканська 
республіка Ні Так Ні Ні 27.276

Ефіопія Ні Ні Ні Ні 18.252

Еквадор Немає 
даних

Немає 
даних Немає даних Немає даних 40.700

Німеччина Ні Так Так

ВДЕ, водо-
забір, вимо-
ги безпеки, 
інформація 
про компенса-
ційні платежі, 
recycling 

Інформацію 
про викиди 
СО2 можна 
знайти епізо-
дично у кон-
текстуальній 
інформації

702.600
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Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Гана

Екологіч-
ний збір за 
надання до-
зволу 

Так Ні Ні 16.837

Гватемала Ні Так Ні Ні 21.196

Гвінея Ні Ні Ні Ні 2.921

Гайана

Так, 
обєднані 
екологічні 
платежі  

Так Деякі Деякі 10.356

Гондурас

Екологіч-
ний збір за 
надання до-
зволу

Так (+до-
датково 
лісові 
ресурси 
та рибаль-
ство)

Деякі
Деякі (лісові 
ресурси та 
рибальство)

1.522

Індонезія
Витрати на 
підтримку 
довкілля

Так Деякі  Деякі  625.663

Ірак Ні Ні Ні Ні 197.612

Казахстан Ні Так Ні Деякі 277.365

Киргизька 
Республіка

Платіж за 
забруднен-
ня довкілля, 
об’єднаний 

Так Ні Ні 11.921

Ліберія Ні Так Ні Ні 1.208

Мадагаскар

Екологіч-
ний платіж 
за оцінку та 
моніторинг 

Так 

Тільки кон-
текстуально 
(зазначено, що 
ця інформація 
не розкрита)

Деякі 4.199

Малаві Ні Ні Ні Ні 1.616

Малі Ні Деякі  Деякі  Ні 1.031
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Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Мавританія
Виплати 
екологічній 
комісії 

Так Деякі  Ні 7.659

Мексика

Плата за 
користуван-
ня землею, 
лісами, вод-
ними ресур-
сами

Так (+ до-
датково 
контек-
стуальна 
інформація 
та законо-
давство 
про зміну 
клімату)

Так Так 485.004

Монголія

Платежі на 
екологічні ра-
хунки (+ кон-
текстуально 
інформація 
про збір за 
забруднення 
повітря та за-
гальна сума 
цього збору 
за рік) 

Так Ні Так 35.930

Мозамбік
Платіж за 
екологічну 
ліцензію 

Так Ні Ні 9.259

М'янма
Екологічний 
збір, об’єд-
наний

Так Ні Ні 48.311

Нідерланди
Екоподаток, 
тільки кон-
текстуально

Так + інфор-
мація про 
енергетич-
ний пере-
хід, субсидії 
на сталу 
енергію, 
кліматичні 
зобов’я-
зання про 
зниження 
викидів

Так Ні 156.415

Нігер Немає 
даних

Немає 
даних Немає даних Немає даних 2.360
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Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Нігерія
Екологічні 
платежі 
об’єднані 

Так Так Так 100.223

Норвегія

В 2015 році 
розкривалася 
інформація 
про податок 
на СО2 та 
податок на 
оксид азоту 
NOx

133

Так Так Так 47.991

Папуа-Нова 
Гвінея

Збір за еколо-
гічний дозвіл 
та екологіч-
ний збір за 
використання 
ресурсу, та 
платежі на 
довкілля у 
структурі со-
ціальних пла-
тежів.

Так Так Так 4.075

Перу
Санкції еко-
логічного 
суду 

Так Так

Так 
(стратегічна 
екологічіна 
оцінка, різні 
дослідження 
впливів 
(крім ОВД), 
екологічні 
конфлікти)

56.286

Філіппіни

Платежі до 
екологічного 
трастового 
фонду, за 
видобувні 
відходи та 
хвостосхови-
ща, реабіліта-
ційний фонд , 
відрахування 
на річну про-
граму захисту 
довкілля 

Так Деякі Деякі 150.640

133  У відкритих даних ІПВГ за 2017 рік зазначено, що за результатами другої валідації 2018 року ця 
вимога (екологічні платежі) до Норвегії не застосовується. Звіт за 2017 рік ще не опубліковано. 
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Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Республіка 
Конго Ні Так Деякі  Ні 5.804

Сенегал

Виплати на 
користь Мі-
ністерства на-
вколишнього 
середовища 
у структурі 
соціальних 
платежів, 
добровіль-
ний внесок 
на розвиток 
довкілля 
(екологічна 
підтримка і 
навчання гро-
мад) та окре-
мо екологічні 
платежі (в які 
входить пода-
ток на забруд-
нення, але 
не виділений 
окремо). 

Так Так Так 9.809

Сейшельські  
острови Ні Ні Ні Ні 1.051

Сьєрра-Леоне

Плата за 
ліцензію 
ОВД, моні-
торинговий 
платіж 

Так Так Деякі 1.400

Суринам Ні Так Так Так 2.059

Сан-Томе і 
Принсіпі Ні Ні Деякі Ні 0.159

Таджикистан

Тільки роял-
ті за водоко-
ристування, 
втім не від-
несене до 
екологічних 
платежів 

Ні Ні Ні 8.919
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Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Країна Екологічні 
платежі 

Законодав-
ство та ад-

міністратив-
ні правила 

Бази даних, що 
містять ОВД, 

сертифікацій-
ні схеми або 

аналогічну до-
кументацію з 
екологічного 
менеджменту 

Інша релевант-
на інформація 
про екологічні 
та моніторин-
гові процеду-
ри та управ-

ління  

Викиди 
СО2 у 

2019, ме-
гатон  
на рік

Танзанія Ні Деякі Ні Ні 13.343

Східний Тимор Ні Деякі Ні Ні 0.385

Того Ні Ні Ні Ні 2.855

Тринідад і 
Тобаго

Виплати до 
зеленого 
фонду

Так + інфор-
мація про 
викиди СО2 
секторами 
транспорту 
та енерге-
тики та про 
проекти із 
зменшення 
викидів СО2 
(наприклад, 
поглинання 
СО2 через 
розвиток 
екосистем 
лісів, а та-
кож регу-
лювання 
видобувно-
го та інших 
секторів та 
інш.).

Ні Деякі 32.744

Україна Так Деякі Деякі  Деякі  196.401

Уганда Немає 
даних

Немає 
даних Немає даних Немає даних 5.340

Великобрита-
нія Ні Ні Ні Ні 364.906

Замбія

Внески 
до Фонду 
захисту 
довкілля 

Так Деякі  Так 7.503
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Додаток 4 
Аналіз попередніх рекомендацій громадянського суспільства щодо  
змін Стандарту ІПВГ

Пропозиції доповнити Стандарт ІПВГ вимогами, що дозволили б 
оцінити вплив видобувних галузей на клімат та/або кліматичні ризики 
від видобувної діяльності не нові. Як зазначалося у попередніх 
розділах цього дослідження, з такими вимогами до Правління ІПВГ 
вже  зверталася ініціативна група ІГС134. Група українських дослідників, 
вивчаючи екологічний компонент ІПВГ135, також пропонувала для 
України низку рекомендацій щодо розкриття екологічної інформації, 
зокрема такої інформації, що відноситься до клімату.   

Втім, на сьогодні в Стандарті ІПВГ закріплено лише зобов’язання звітувати 
про суттєві екологічні платежі на користь держави та рекомендація 
розкривати інформацію про вплив видобувних галузей на довкілля. 
В рамках поточних вимог Стандарту ІПВГ держави можуть вже 
зараз розкрити кліматичні аспекти, та це розкриття залишається 
дискреційним. 

134 Letter from Civil society organisations - call on EITI to consider climate risks in reporting standards for 
extractive:  https://eiti.org/document/letter-from-civil-society-organisations-call-on-eiti-to-consider-climate-risks-
in-reporting 
135 Екологічний компонент ІПВГ: https://www.rac.org.ua/uploads/content/610/files/eitiandenvironmentua.pdf 
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Рекомендації щодо зміни Стандарту ІПВГ, що надавалися раніше, можна 
об’єднати у відповідні групи:

Група 
пропозицій Пропоновані зміни136

Група І. 

Основні 
принципи 
ІПВГ та 
організація 
роботи в 
рамках БГЗО 

1. Міжнародна група екологічних ІГС, які 
підписали звернення на адресу правління ІПВГ, 
запропонували розробити нові принципи ІПВГ, що 
фіксують унікальну роль сектору викопного палива 
у зміні клімату. 

2. Також, згадана міжнародна група екологічних 
ІГС, пропонувала залучати до багатосторонніх 
груп експертів із спеціальними знаннями з питань 
клімату та гарантувати, що всі питання в рамках 
ІПВГ будуть віршуватися з урахуванням оцінки 
кліматичних ризиків, переконуватися у цьому до 
визнання цієї країни такою, що відповідає вимогам 
ІПВГ.

3. Українські дослідники рекомендували під час 
визначення інформації, яка буде входити до 
наступних звітів України, забезпечити належний 
діалог усіх зацікавлених сторін та врахування їх 
думки на усіх етапах прийняття рішення.

4. Також їх рекомендацією було активізувати 
залучення профільного міністерства з екологічних 
питань та посилення міжвідомчої співпраці, 
особливо з енергетичним відомством. 

5. Крім того, українські дослідники пропонували, 
щоб інформація з екологічних питань, яка подається 
до звітів ІПВГ компаніями, проходила верифікацію 
на її відповідність інформації, яку збирають органи 
державної влади.

136  Обрано ті, що можуть стосуватися кліматичних аспектів.  
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Група 
пропозицій Пропоновані зміни136

Група 2. 

Реформування 
контекстуаль-
ної частини 
звіту ІПВГ

1. Також міжнародною групою екологічних 
ІГС пропонувалося розкриття інформації про 
законодавство з питань клімату та податкові 
інструменти регулювання кліматичної політики, 
інформацію про економічну рентабельність 
видобувних проектів, через майбутнє обмеження 
викидів для дотримання рівня підвищення 
температур на рівні 1,5-2°C. Пропонувалося робити 
економічний аналіз повного циклу проекту та 
включати до нього, серед іншого, інформацію про 
субсидії.

2. Українські дослідники пропонували включення 
інформації, яка відображає як кількісні, так і 
якісні характеристики. Наприклад, це може бути 
інформація про соціальні екологічні проекти, 
екологічне управління в компанії (наприклад, 
екологічна політика, екологічні цілі, екологічні 
заходи, наявність штатних одиниць, які займаються 
екологічними питаннями, тощо). 

3. Крім того, українські дослідники радять 
включати інформацію, яка відображає вплив 
видобувних компаній на довкілля. Звіт ІПВГ також 
може включати інформацію щодо утворення та 
утилізації відходів, викидів в атмосферне повітря 
та використання води, оскільки така інформація 
збирається підприємствами та подається у звітах 
державним органам, та інформацію, що відображає 
внесок видобувних компаній у зміну клімату, 
зокрема дані щодо викидів парникових газів.

Група 3. 

Реформування 
частини звіту 
ІПВГ про 
платежі 

1. Міжнародна група екологічних ІГС пропонувала 
зміни у  Стандарті ІПВГ, які вимагатимуть розкриття  
екологічних податків або мит, пов’язаних з викидами 
або видобутком сировини, включаючи транспортні 
податки на паливо та кошти, які отримуються від 
фінансових інструментів кліматичної політики.   
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Аналіз пропонованих змін до стандарту ІПВГ за виділеними 
групами

Для того, щоб напрацювати ефективні з точки зору впливу на кліматичну 
ситуацію та втілювані з огляду на принципи роботи ІПВГ рекомендації, 
повернемося до підходів, які ми визначили у розділі 5 цього дослідження: 

 ■ роль видобувних галузей у життєвому циклі викидів;

 ■ безпосередній вплив видобувних галузей на клімат; 

 ■ прив’язка до видобувної галузі;

 ■ відповідність рекомендації принципам і цілям ІПВГ;

 ■ обов’язковість майбутньої вимоги.

Група І.  
Основні принципи ІПВГ та організація роботи в рамках БГЗО

Перша рекомендація в цій групі не зовсім входить в сферу цього 
дослідження, оскільки пропонує не зміни до самого Стандарту ІПВГ, а 
до глобальних засад ініціативи. Втім, оскільки це дослідження більшою 
мірою присвячене саме формулюванню зв’язку між видобутком 
корисних копалин та кліматом, варто погодитися, що такий зв’язок існує.

Разом із тим, треба визначити, чи допоможе покращенню кліматичної 
ситуації декларативне визнання ІПВГ зв’язку між кліматичними змінами 
та видобутком корисних копалин без внесення відповідних змін в її 
основний інструмент впливу Стандарт ІПВГ. Вірогідно, що ні. Тому, для 
того, щоб ІПВГ зробила справді корисний внесок у глобальну кліматичну 
політику, потрібно напрацювати зміни саме до Стандарту ІПВГ. 

Друга рекомендація була відхилена свого часу Правлінням ІПВГ, як така, 
що нівелює свободу громадянського суспільства самостійно визначати 
склад своєї частини БГЗО. 

Дійсно, якщо Стандарт буде встановлювати обмеження для певної 
групи зацікавлених осіб, це поставить цю групу у нерівне становище по 
відношенню до інших груп. 

Разом із тим, Стандарт допускає «м’яке регулювання» у формуванні 
багатосторонніх груп, коли мова йде про забезпечення гендерної 
рівності. Так, у вимозі 1.4. Стандарту 2019 року, наприклад, йдеться про 
те, що «багатостороння  група та кожна з груп зацікавлених осіб мають 
розглянути забезпечення гендерного балансу в їх представництві  для 
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забезпечення гендерної рівності»137. Втім, це рекомендаційне положення 
стосується не однієї, а всіх груп зацікавлених осіб, і таким чином рівність 
між різними групами зацікавлених осіб зберігається.

Якщо припустити, що ІПВГ таки могла б аналогічно рекомендувати всім 
групам зацікавлених осіб враховувати не тільки гендерний аспект, але 
і кліматологічні компетенції, потрібно відповісти на наступне питання: 
чим займатимуться 3 умовних екологи або кліматологи у складі БГЗО 
від держави, компаній та громадськості?

Їх роль в БГЗО була б логічною, якщо до завдань БГЗО входило прийняття 
рішень про видобувні проекти, вони могли б оцінювати кліматичні 
ризики. Втім, Стандарт ІПВГ не  ставить такої задачі перед БГЗО. Її 
діяльність направлена на забезпечення впровадження Стандарту 
ІПВГ та сприяння посиленню прозорості у видобувному секторі, і у 
цьому контексті роль у її роботі спеціалістів із спеціальними знаннями 
видається невизначеною. 

Крім того, дане дослідження продемонструвало, що у складі ІПВГ 
достатньо у великій кількості представлені країни з низькими 
показниками щорічних викидів викопного СО2 (10,68% в усіх країнах від 
глобального рівня сукупно за всіма країнами-членами ІПВГ), тому цей 
захід може виявитися релевантним не для всіх країн. 

Разом із тим, якщо б ІПВГ встановила порогове значення для річних 
викидів СО2, після перетину якого БГЗО рекомендується розглянути 
питання про залучення спеціалістів з питань зміни клімату до свого 
складу, ця рекомендація мала б сенс. Такі спеціалісти могли б допомагати 
оцінювати контекстуальну частину звітів на предмет висвітлення в ній 
кліматичної політики та регулювання або фіксації їх відсутності у звіті, 
додаючи кліматичній політиці прозорості. Перевагою цього підходу є 
вимірюваність критерію та індивідуальний підхід до кожної країни. 

Наприклад, для США, яка свого часу була членом ІПВГ, мати таких 
спеціалістів у складі БГЗО було б цілком логічно, адже у 2019 році США 
утворила 13,4% від викидів викопного СО2 у всьому світі138. 

Третя рекомендація вірогідно стосувалася способів імплементації 
чинного Стандарту ІПВГ 2019 року в Україні, оскільки описані в ній 
положення вже включені до Стандарту та успішно застосовуються. 
Визначення інформації, яка буде входити до наступних звітів України, 
відбувається в рамках БГЗО, яка забезпечує відповідний діалог усіх 
зацікавлених сторін.

137  THE EITI STANDARD 2019: https://eiti.org/files/documents/eiti_standard_2019_en_a4_web.pdf 
138  Fossil CO2 emissions of all world countries, JRC SCIENCE FOR POLICY REPORT: https://publications.jrc.
ec.europa.eu/repository/handle/JRC121460 
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Четверта рекомендація стосується формування частини БГЗО від 
держави, а отже для її аналізу можна застосувати ті самі аргументи, що 
наводилися до першої рекомендації.

П’ята рекомендація передбачає верифікацію інформації з екологічних 
питань, яка подається до звітів ІПВГ компаніями, має проходити 
верифікацію на її відповідність інформації, яку збирають органи 
державної влади. Ідея верифікувати екологічну інформацію в звітах 
ІПВГ потребує додаткового дослідження.

По-перше, якщо мова йде про звіт з платежів, то всі включені до нього 
екологічні платежі є предметом звірки і навряд чи потребують додаткової 
верифікації. Верифікація ж контекстуальної інформації звітів ІПВГ може 
бути ускладнена, у зв’язку із тим, що у держави та видобувних компаній 
можуть бути у розпорядженні різні набори даних. Така верифікація 
може стосуватися лише окремих видів інформації, наприклад, даних 
про забруднення. 

По-друге, рекомендуючи верифікувати інформацію з екологічних 
питань, яка подається видобувними компаніями, на відповідність 
інформації, яку збирають органи державної влади, ми ніби презюмуємо, 
що інформація, яка збирається державою є більш достовірною та/
або повною. Це не завжди так, адже в багатьох країнах екологічна 
інформації у державних органах не розкривається або відсутня. Також, 
непоодинокими є випадки, коли дані про викиди окремих країн не 
співпадають з підрахунками міжнародних організацій. 

Короткий аналіз ефективності запропонованих рекомендації до 
Стандарту ІПВГ за Групою І:
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Рекомендація Рекомендація 
Прив’язка Прив’язка 
до видо-до видо-

бутку   бутку   

Прив’язка Прив’язка 
до цілей до цілей 

ІПВГІПВГ

Обов’язко-Обов’язко-
вість вість 

1. Розробити нові принципи ІПВГ, 
що фіксують унікальну роль сектору 
викопного палива у зміні клімату. 

+/- + +/-

2. Залучати до багатосторонніх 
груп ІГС із спеціальними знаннями 
з питань клімату та гарантувати, 
що всі питання в рамках ІПВГ 
будуть віршуватися з урахуванням 
оцінки кліматичних ризиків, 
переконуватися у цьому до 
визнання цієї країни такою, що 
відповідає вимогам ІПВГ.

+ - -

3. Під час визначення інформації, 
яка буде входити до наступних звітів 
України, забезпечити належний 
діалог усіх зацікавлених сторін та 
врахування їх думки на усіх етапах 
прийняття рішення.

n/a n/a n/a

4. Активізувати залучення 
профільного міністерства з 
екологічних питань та посилення 
міжвідомчої співпраці, особливо з 
енергетичним відомством. 

+ - -

5. Інформація з екологічних 
питань, яка подається до звітів 
ІПВГ компаніями, має проходити 
верифікацію на її відповідність 
інформації, яку збирають органи 
державної влади.

+ /- +/- -

+ відповідає; - не відповідає; 

+/- важко встановити; 

n/a - вже є у Стандарті.
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Група 2.  
Реформування контекстуальної частини звіту ІПВГ

Перша рекомендація пропонує включати до контекстуальної частини:

 ■ законодавство з питань клімату та податкові інструменти 
регулювання кліматичної політики; 

 ■ економічну рентабельність видобувних проектів, через майбутнє 
обмеження викидів для дотримання рівня підвищення температур 
на рівні 1,5-2°C. Пропонувалося робити економічний аналіз повного 
циклу проекту та включати до нього у тому числі інформацію про 
субсидії;

Включення інформації про кліматичну політику, відповідне законодавство 
та регулювання є хорошою практикою, яка робитиме ці процеси більш 
прозорими, і ці зміни відповідатимуть цілям ІПВГ. Нідерланди у своєму 
звіті ІПВГ за 2017 рік139 показали інформацію про енергетичний перехід, 
субсидії на сталу енергію, свої кліматичні зобов’язання. 

З 2019 року в рамках вимоги Стандарту ІПВГ 6.4.  країни можуть 
публікувати цю інформацію, якщо вважатимуть за потрібне. Разом із тим, 
вимога 6.4. стосується впливу видобувних галузей на довкілля в цілому, 
без виокремлення кліматичної складової.

Що стосується інформації про повну рентабельність видобувних проектів 
разом із його економічним аналізом, то такий підхід буде достатнього 
складно впровадити, в першу чергу через те, що ІПВГ не провадить 
видобувної діяльності і ані БГЗО, ані незалежний адміністратор не 
мають достатньо інформації, щоб розрахувати рентабельність кожного 
видобувного проекту. Така діяльність, так само як і субсидії, не є фокусом 
ініціативи і не кореспондується з її цілями. 

Разом із тим, якщо країни публікуватимуть інформацію про свої 
кліматичні політики та кліматичні зобов’язання (або інформацію про їх 
відсутність), потенційний інвестор може самостійно прорахувати цикл 
життя майбутнього видобувного проекту. 

Друга рекомендація як і низка попередніх, вірогідно стосувалася 
способів імплементації чинного Стандарту ІПВГ 2019 року в Україні, адже 
описані в ній положення вже включені у його вимозі 6.4. Ми можемо 
лише розглянути можливість надання цій вимозі статусу обов’язкової, 
що може стати можливим після кількох років імплементації вимоги 
рекомендаційного характеру та відповідного аналізу звітів Міжнародним 

139  Netherlands 2017 EITI Report: https://eiti.org/files/documents/nl-eiti_report_2017_en_web.pdf 
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Секретаріатом ІПВГ. Також, з метою прив’язки цієї рекомендації до 
кліматичного аспекту та видобутку в цілому цю рекомендацію можна 
деталізувати, вказавши, що в контекстуальній частині звіту можна 
публікувати інформацію: 

 ■ про законодавство та політику поводження з відходами видобувної 
промисловості (за наявності), а також програми видобувних 
компаній щодо утилізації таких відходів. В рамках цього дослідження 
питання відходів  видобувної промисловості не вивчалося, втім 
загальновідомим є факт, що такі відходи утворюються в процесі 
видобувної діяльності і, за умови неналежного поводження з ними, 
мають негативний вплив на довкілля. Також, неналежне зберігання 
відходів або їх спалення може призвести до збільшення викидів 
ПГ і таким чином, ця діяльність пов’язана з кліматичним аспектом. 
Перевагою цього типу екологічної інформації також є те, що вона 
прив’язана до видобутку і ймовірно завжди є  у розпорядженні 
видобувних компаній, які в процесі здійснення своєї діяльності 
утворюють відходи, отже технічно її не важко розкривати. 

 ■ викиди ПГ та інших шкідливих речовин видобувних галузей в 
атмосферне повітря та ґрунтові води. Зазначена інформація є також 
прив’язаною  до видобувної діяльності та клімату і є вимірюваною. 

Вказана вище інформація, пропонується, зокрема, до розкриття у третій 
рекомендації. 



86 ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Короткий аналіз ефективності запропонованих рекомендації до 
Стандарту ІПВГ за Групою ІІ:

Рекомендація 
Прив’язка 
до видо-

бутку   

Прив’язка 
до цілей 

ІПВГ

Обов’язко-
вість 

1. Розкриття інформації про 
законодавство з питань клімату та 
податкові інструменти регулювання 
кліматичної політики, економічну 
рентабельність видобувних 
проектів, у т.ч. інформацію про 
субсидії.

+ + -

2. Включення інформації, яка 
відображає як кількісні, так і якісні 
характеристики. Наприклад, це 
може бути інформація про соціальні 
екологічні проекти, екологічне 
управління в компанії (наприклад, 
екологічна політика, екологічні 
цілі, екологічні заходи, наявність 
штатних одиниць, які займаються 
екологічними питаннями, тощо). 

n/a n/a n/a

3. Включати інформацію, яка 
відображає вплив видобувних 
компаній на довкілля. Звіт ІПВГ 
також може включати інформацію 
щодо утворення та утилізації 
відходів, викидів в атмосферне 
повітря та використання води, 
оскільки така інформація збирається 
підприємствами та подається 
у звітах державним органам та 
інформацію, що відображає внесок 
видобувних компаній у зміну 
клімату, зокрема дані щодо викидів 
парникових газів.

+/- +/ +/-

+ відповідає; - не відповідає; 

+/- важко встановити; 

n/a - вже є у Стандарті.
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Група 3.  
Реформування частини звіту ІПВГ про платежі

Ця група містить лише одну рекомендацію - розкривати екологічні 
податки або мита, пов’язаних з викидами або видобутком сировини, 
включаючи транспортні податки на паливо та кошти, які отримуються 
від фінансових інструментів кліматичної політики.   

Стосовно неї слід зазначити, що наразі в Стандарті ІПВГ 2019 року 
вимагається розкриття істотних платежів з питань довкілля на користь 
держави – як різні платежі, так і екологічний податок загалом. Наразі 
не вимагається показувати ані платежі, пов’язані з кліматом, ані 
надходження у зв’язку з реалізацією кліматичної політики (наприклад, 
від торгівлі викидами). Не розкриваються також шляхи використання 
державою коштів, отриманих від видобувних компаній шляхом сплати 
екологічних платежів. 

Таким чином, ІПВГ може порахувати скільки коштів за екологічними 
платежами перераховано видобувними компаніями державі, але 
не може стверджувати, що ці гроші було спрямовано на екологічні 
цілі, хоча Стандарт зазначає, що ці платежі «стосуються довкілля». 
Розширення цих вимог, хоч і на рекомендаційному рівні, могло б 
сприяти збільшенню рівня прозорості у екологічних фінансах. 

Можливо, що не всі країни-члени ІПВГ відокремлюють кліматичні 
податки від екологічних та не всі можуть показати, на що вони 
спрямовуються. Втім, цей підхід можна порівняти з попроектним 
звітуванням в рамках ІПВГ, яке також є можливим не для всіх, але, не 
зважаючи на це, вимагається Стандартом ІПВГ (вимога 4.7.). Реплікація 
цієї практики для екологічних платежів дозволить відслідкувати повний 
цикл «екологічних» грошей у видобувних галузях а також оцінити внесок 
видобувної компанії  у кліматичну політику держави у грошовому 
еквіваленті.  



88 ДОСЛІДЖЕННЯ
Вплив видобувних галузей на довкілля та зміну клімату 

та Ініціатива прозорості видобувних галузей (ІПВГ)

Короткий аналіз ефективності запропонованих рекомендацій до 
Стандарту ІПВГ за Групою ІІІ:

Рекомендація 
Прив’язка 
до видо-

бутку   

Прив’язка 
до цілей 

ІПВГ

Обов’язко-
вість 

1. Розкриття  екологічних податків 
або мит, пов’язаних з викидами або 
видобутком сировини, включаючи 
транспортні податки на паливо 
та кошти, які отримуються від 
фінансових інструментів кліматичної 
політики.   

+/- + -

+ відповідає; - не відповідає; 

+/- важко встановити; 

n/a - вже є у Стандарті.








