
  

 
 
 

ЗЕЛЕНЕ ЗРОСТАННЯ УКРАЇНИ 
 

Запуск зеленої економіки–інструмент економічного зростання та 
оздоровлення країни 

 
Відкрите звернення усіх небайдужих до Уряду України 

 
Пандемія вірусу Covid-19 боляче вразила весь світ, демонструючи 

непідготовленість країн та урядів до такої неочікуваної атаки. Поки країни 
намагались поставити рекорди зростання ВВП, замовчуючи глобальні 
кліматичні виклики, пандемія вдарила по людським життям, та за якісь 2 
місяці без жодного пострілу, забрала десятки тисяч життів, без будь-яких 
фінансових попереджувальних індикаторів зупинила економічне зростання. 
Економічну кризу  ми подолаємо, вакцину від вірусу рано чи пізно буде 
знайдено, проте продовжувати знищення планети через шкідливу для 
навколишнього середовища діяльність, ми собі дозволити вже не можемо.   

Економічне відновлення вимагатиме значних інвестицій та створення 
великої кількості нових робочих місць, щоб підтримати всі вражені компанії, 
регіони та сектори, які постраждали через зупинку економіки.  Розраховувати 
немає на кого, криза світова та вдарить по кожній країні та об’єднанню, кожен 
уряд буде в першу чергу рятувати та захищати  внутрішню економіку, свого 
споживача та виробника. 

Зосереджуватись  тільки на зростанні ВВП – це відтерміновувати наступну 
кризу, з якої  буде все складніше та складніше виходити.  

Гігантські лісові пожежі, рекордне забруднення повітря шкідливими 
речовинами, пилові бурі, ерозія ґрунтів, опустелювання, засуха, нетипово 
низькій рівень води в річках і озерах, висихання лісів. З кожним роком кількість 
і масштаб цих природних катастроф зростає і пояснити їх лише 
несприятливими погодними умовами вже неможливо, це - безперечні прояви 
зміни клімату. 

Ще певний час увага країни буде прикута до питань пандемії, проте одразу 
після її подолання пріоритетними стануть питання створення робочих місць, 
відновлення та зростання економіки. Але традиційна економічна модель вже 
не спрацює. Старі підходи дадуть такі самі, якщо не гірші результати. 
Глобальна криза дає нам шанс розірвати це коло, розпочати запуск нової 



  

економіки. Для цього не потрібно чекати закінчення пандемії і подальшого 
розвитку кризових явищ, розбудову економіки нового типу потрібно 
розпочинати вже зараз, вибудовуючи максимально незалежні від світової 
кризи галузі, орієнтовані на національного виробника з урахуванням 
національних особливостей економіки.  

Необхідно скористатись ситуацією, що склалась до кризи на ринку ВДЕ. 
Надлишок зеленої електроенергії в умовах кризи не проблема, а рішення! Ми 
можемо, і зобов’язані, саме сьогодні зробити рішучий крок до переходу на 
виключно зелену енергетику у ключових галузях нової економіки, розвиваючи 
нові виробництва і випускаючи продукцію з високою доданою вартістю. За 
таких умов надлишок електроенергії, інвестований у наукоємні, 
високотехнологічні виробництва може стати потужним поштовхом 
економічного зростання. Криза – не проблема, криза – спонукання до 
рішення, на яке раніше не наважувались! 

Ми маємо діяти на випередження - настав час переосмислення та 
перезапуску нашої економіки на засадах сталого розвитку.  Ключові вимоги до 
майбутньої економічної моделі: більш стійка, різноманітна, протекціоністська, 
суверенна та всеохоплююча.  

Нова модель розвитку України – “Зелене зростання” повністю відповідає 
цим вимогам і сучасним потребам розвитку суспільства та країни. Перехід до 
кліматично нейтральної економіки, захисту навколишнього середовища, 
трансформація енергетичної системи та встановлення нових принципів 
ведення сільського, водного і лісового господарства мають неосяжний 
потенціал швидкого зростання, створення додаткових робочих місць, 
покращення якості та тривалості життя і побудови більш стійкої моделі 
суспільства.  

У посткризовий період, фокус державної підтримки та пріоритетність 
приватних інвестицій мають визначатись екологічністю, чистотою та 
циркулярністю проектів, бізнесів та ініціатив. Зміна парадигми державної 
підтримки – жоден не екологічний проект не повинен розраховувати на 
підтримку держави та суспільства, жоден «брудний» проект – навіть не 
починається. Новий економічний курс має базуватись на Зеленому ВВП.  
Прискорений перехід на екологічно чисті, відновлювані джерела енергії, 
максимальна децентралізація та цифровізація енергетики, втілення 
«Українського Зеленого Курсу», синхронізованого з ЄС, та відмова від імпорту, 
а згодом і видобування викопного палива, досягнення справжньої 
енергетичної незалежності та високого рівня енергоефективності економіки – 
першочергові завдання, над якими потрібно працювати після подолання 
пандемії.   

Ми закликаємо до широкого об’єднання всіх політичних лідерів, 
представників бізнесу та громадськості, міжнародних організацій та 



  

неурядових установ навколо принципів сталого зеленого розвитку. Всі разом 
ми маємо працювати над трансформацією України, щоб екологічний стан та 
комфорт життя стали новими золотовалютними резервами держави.  

 
Ми закликаємо Уряд України:  
• Визнати в усіх стратегічних і програмних документах, а також в 

операційній діяльності Уряду відновлювану енергетику як 
інструмент очищення країни, в тому числі, боротьби з пандеміями і 
з глобальним потеплінням, як потужний інструмент для зростання 
української економіки, що створює велику кількість робочих місць, не 
завдаючи шкоди довкіллю;  

• Якнайшвидше затвердити Концепцію «зеленого» енергетичного 
переходу України до 2050 р. 

• До кінця 2020 р. розробити і затвердити нову енергетичну 
стратегію України спрямовану на «зелений» енергетичний перехід 
України до 2050 р. 

• Невідкладно зняти бар’єри для розвитку відновлюваної енергетики, 
запустити аукціони  з ВДЕ та інші механізми стимулювання 
розвитку чистої енергії;  

• Для протидії ерозії ґрунтів: 
- до кінця 2020 року внести зміни до Земельного кодексу України в 
частині віднесення полезахисних лісових смуг до категорії земель 
природоохоронного призначення; 
-  вжити невідкладних заходів для виділення в натурі існуючих 
полезахисних смуг, надання їх на відповідальне зберігання 
об’єднаним територіальним громадам, фінансового забезпечення їх 
відтворення і реконструкції; 
- з метою адаптації до змін клімату розробити державну програму 
полезахисного та водоохоронного лісорозведення на 2021 – 2030 
роки, у якій передбачити зростання площі полезахисних смуг  до 1 
млн га та водоохоронних смуг до 1 млн га;   

• Вжити невідкладних заходів для запобігання лісових пожеж шляхом 
розвитку систем автоматизованого моніторингу та 
автоматизованого пожежогасіння, у першу чергу – на територіях 
та об’єктах ПЗФ;   

• Розробити і затвердити програму збереження і оздоровлення 
водних ресурсів країни; 



  

 


