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Що таке справедливий перехід/just 

transition (CП)?

• Значення СП залежить від контексту: це процес напрацювання 

спільного бачення шляхом залучення до діалогу робітників, 

представників промисловості та уряду

• СП є важливим принципом, що згадується у Паризькій угоді

• Керівні принципи Міжнародної організації праці щодо 

справедливого переходу до екологічно сталих економік та 

суспільств стосуються робітників у всіх секторах

• Міжнародна конфедерація профспілок (ITUC) та інші 

організації підкреслюють важливість соціального діалогу та 

процесу справедливого переходу

• Різні групи інтерпретують СП по різному



Як ми розуміємо СП в 

енергетичному секторі?

• Енергетичний перехід - це про людей, 
які приймають рішення задля 
енергетичного переходу, і, в кінцевому 
підсумку, ці рішення впливають на них.

• Звіт IISD “Real People, Real Change: 
Strategies for just energy transitions” 
(«Реальні люди, реальні зміни: стратегії 

справедливого переходу»)

• Приклади з 6 країн: Канада, Єгипет, 
Індонезія, Індія, Польща та Україна

• Підходи та досвід захисту робітників 
сектору викопних палив та споживачів 
викопних палив є подібними 

https://www.iisd.org/library/real-people-real-change-
strategies-just-energy-transitions

https://www.iisd.org/library/real-people-real-change-strategies-just-energy-transitions
https://www.iisd.org/library/real-people-real-change-strategies-just-energy-transitions


Підхід IISD: “4Cs”

Розуміння контексту Визначення лідерів

Комунікація аргументів Впровадження 
допоміжних заходів



Поетапне виведення з експлуатації 

вугільних ТЕС в Онтаріо



Поетапне згортання вугільної генерації

в Альберті
• У листопаді 2015 року, уряд Альберти прийняв рішення про поступову 

відмову від вугільних станцій до 2030:

=> виведення з експлуатації 40% встановлених потужностей і фактично 

відмова від видобутку енергетичного вугілля.

• Відмова від вугілля є частиною Плану кліматичного лідерства. 

Фінансування заходів 1 та 2 частково покривається за рахунок надходжень 

від вуглецевого податку.

• Рішення уряду Альберти ґрунтується на трьох основних компонентах:

1. Компенсація енергетичним компаніям за виведення з експлуатації вугільних 

ТЕС близько CAD 1.1 млрд. До 2030 року (Off-Coal Agreements)

2. Близько CAD 45 млн. на різноманітні програми для забезпечення 

справедливого переходу для робітників вугільного сектору та регіонів

3. Запровадили зміни на ринку електроенергії для забезпечення заміщення 

вугільних потужностей.

=> підтримка профспілок, енергетичних компаній, екологічних НГО та 

федерального уряду



Рішення федерального уряду Канади про згортання 

вугільної електрогенерації до 2029 року



Комісія Канади щодо забезпечення 

справедливого переходу

• Комісію було створено 25 квітня 2018 Міністром охорони довкілля та 

зміни клімату Catherine McKenna 

• 11 членів комісії представляють профспілки, енергетичну промисловість, 

екологічні організації та науковців

• Завдання комісії залучити до діалогу різних зацікавлених сторін та надати 

оцінки щодо масштабів та наслідків відмови від вугілля; можливостей для 

переходу робітників та громад; необхідні фінансові ресурси для 

забезпечення переходу; прогалини в політиках та програмах переходу

• Комісія відвідала 15 громад, зустрілася з 80 стейкхолдерами, 

організувала 8 публічних заходів, відвідала 8 об'єктів (5 ТЕС, 2 шахти, 1 

порт)

• Головний підхід – вислухати стейкхолдерів та ідентифікувати потенційні 

рішення. Робітники та громади мають бути в центрі прийняття рішень



Ключові рекомендації комісії
10 березня 2019 року Комісія опублікувала звіт з рекомендаціями 
щодо фінансування довгого списку інфраструктурних об'єктів, 
програм з працевлаштування та перенавчання. Деякі приклади:

• програма для робітників, які вимушені передчасно вийти на пенсію 
("pension bridging program");

• програма страхування зайнятості з виплатою до 75% попередньої 
зарплати протягом 2 років; доплати до зарплати для забезпечення 
доходу на рівні 90% від попередньої зарплати;

• створення місцевих центрів, які працюватимуть як інформаційні 
хаби для інформування про можливості працевлаштування та 
навчання;

• фінансування для забезпечення медичного обслуговування, освіти 
та розвитку навичок, відшкодування витрат на переїзд в інший 
регіон. 



Висновок: Як 

забезпечити 

справедливий 

перехід?

•Комунікація правильних меседжів до 

вірно визначеної аудиторії та 

забезпечення широкої підтримки всіх 

стейкхолдерів;

•Забезпечення прозорості при 

прийнятті рішень та консультаціях, 

рішення не мають бути прийняті за 

закритими дверима;

•Розуміння, що локальний контекст є 

ключовим: немає одного плану 

справедливого переходу, який би 

підійшов всім;

•Важливим є забезпечення 

справедливого переходу й в інших 

секторах.
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