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власних енергетичних ресурсів, Україна залежить 
від імпортного палива
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СПЕЦІАЛЬНИЙ ВИПУСК

ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНИЙ КОМПЛЕКС

«Років через
десять в Україні

видобуватимемо
власні, я думаю,

мільйонів 
7–8 тонн 

нафти»
Прем’єр-міністр України про перспективи 
нафтовидобування

Імпортний газ
для України має бути
вдвічі дешевшим
Таку думку висловив у інтерв’ю Президент України Віктор

Янукович.
«Ціна за тисячу кубічних метрів занадто висока, вона була

встановлена   на рівні 450 доларів, у той час як ціна становила
179,50 долара. Сьогодні вона повинна бути нижче 200 доларів»,
— заявив В. Янукович.

Він нагадав, що 2010 року у Харкові було підписано угоду з
Росією, яка передбачала знижку в 100 доларів в обмін на про-
довження перебування російського флоту в Севастополі. Пре-
зидент також підкреслив, що уряд України вже протягом року
шукає шляхи врегулювання проблеми.

Раніше заступник директора департаменту нафти та газу
Мін енерго Костянтин Бородін повідомив, що у четвертому квар-
талі 2011 року, навіть з урахуванням знижки в 100 доларів,
Росія продаватиме Україні газ по 400 доларів за тисячу кубічних
метрів. У третьому кварталі газ коштуватиме 350 доларів за ти-
сячу кубометрів. Таке подорожчання пов’язане з несподіваним
зростанням цін на нафту через події на Близькому Сході.

За найоптимістичнішим сце-
нарієм компанія збільшить

видобуток газу до 20 млрд куб. м.
Це дасть змогу забезпечити 40%
потреб України у блакитному
паливі.

Заступник директора «Укргаз-
видобутку» з питань перспек-
тивного розвитку та взаємодії з
органами влади Олексій Несте-
ренко заявив, що згідно з пер-

шим сценарієм — песимістичним
— до 2020 року компанія збе-
реже рівень видобутку природ-
ного газу на поточному рівні —
15 млрд куб. м. «Згідно з другим
сценарієм, ми збільшимо видобу-
ток до 18 млрд куб. м. А за третім
— до 20 млрд куб. м», — сказав
він.

За його словами, домогтися
таких результатів можна буде

тільки за умови зменшення по-
даткового навантаження на ком-
панію, збільшення відпускної
ціни на газ, спрощення дозвіль-
ної системи в питаннях виді-
лення землі і залучення цільових
коштів. «Запаси газу на наших
родовищах виснажуються. За-
лишкові запаси на діючих родо-
вищах оцінюються в 30% від по-
чаткових обсягів. Нам потрібне

обладнання, яке може брати газ
із цих родовищ примусово.
Також нам потрібна модерніза-
ція наявного парку бурових уста-
новок (обсяг інвестицій —
2 млрд грн), закупівля компре-
сорних станцій (обсяг інвестицій
— 1 млрд грн), обладнання для
рециркуляції газу азотом (інвес-
тиції 1 млрд грн)», — сказав
О. Нестеренко.

За його словами, для під-
тримки видобутку газу на рівні
15 млрд куб. м до 2020 року ком-
панії «Укргазвидобування» необ-
хідно 18,6 млрд грн додаткових
коштів. Для збільшення видо-
бутку до 18 млрд куб. м газу
треба залучити 35,7 млрд грн. А
щоб вийти на 20 млрд куб. м, по-
трібно інвестувати в розвиток
50,9 млрд грн.

видобуток блакитного палива збільшиться?
ПерсПектива. Дочірня компанія НАК «Нафтогаз Україна» — «Укргазвидобування» —
розробила три   сценарії розвитку видобутку природного газу на період з 2011 до 2020 року

14126 млн кВт/год
електроенергії вироблено в Україні 

у травні 2011 року

Микола азаров:

Якщо вірити прогнозним оцінкам, в Україні вуглеводнів більше, аніж у Росії

Чим багаті, 
те й купуємо
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15 У Харкові 
будують унікальну 
ядерну установку

ГІДРОЕНЕРГЕТИКА

16 Чому 
західному регіону 
потрібні малі ГЕС

Чим багаті, 
те й купуємо
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Нафтогазові компанії просять уряд 
навести лад у галузі

звернення. Найбільші
наф тогазодобувні компанії Ук-
раїни написали лист до Кабі-
нету Міністрів України, Верхов-
ної Ради, Міністерства енерге-
тики та вугільної промисло-
вості, Міністерства економіч-
ного розвитку та Міністерства
фінансів. У ньому містяться
конкретні пропозиції, які допо-
можуть навести лад у галузі.

У своєму зверненні нафто-
газовидобувні компанії вима-
гають прийняття Верховною
Радою проекту закону «Про
внесення змін до Земельного

кодексу України» (щодо спро-
щення процедури надання зе-
мельних ділянок для будівниц-
тва нафтових і газових свер-
дловин до 5-6 місяців). Адже,
за словами представників
компаній, сьогодні тільки на
узгодження документів для
будівництва свердловин треба
витратити мінімум 1–2 роки.

Також учасники ринку про-
понують законодавчо закрі-
пити право за державними
компаніями отримувати лі-
цензії на нафтогазові ділянки
без аукціонів. Не менш важ-

ливим, на їхню думку, є ухва-
лення закону про диференці-
йований підхід до нараху-
вання рентної плати. Наприк-
лад, для родовищ з важкими
та глибокозалягаючими запа-
сами пропонується рентну
плату знизити. 

Ще однією проблемою для
видобувних компаній залиша-
ються надвисокі податки. У
нинішньому році податки для
нафтогазових компаній ви-
ростуть ще на 1,5-2 млрд грн,
а обсяги видобутку продов-
жать знижуватися.

Зараз українські державні
компанії змушені продавати
газ населенню по 420 грн за
тис. куб. м, у той час як за ро-
сійський газ Україна платить
по 350 доларів за тис. куб. м.
Така ситуація призводить до
того, що українські підприєм-
ства не мають можливостей
інвестувати у власне вироб-
ництво, більше 50% від про-
дажу газу компанії повинні
сплатити у вигляді податків, а
те, що залишається, йде на
поточні потреби та зарплату
співробітникам.

АЕС перевірять
на міцність

СтреС-теСт. Міжгалузеві тренування з атомної безпеки бу-
дуть проведені у вересні поточного року на всіх атомних елек-
тростанціях України. Про це повідомив перший заступник мініс-
тра палива і енергетики Сергій Чех. За його словами, «плану-
ється проведення міжгалузевих тренувань за участю інших мі-
ністерств з ядерної безпеки на всіх об’єктах». 

Чех також додав, що на сьогоднішній день на Україну розроб-
лена програма збільшення безпеки на атомних електростан-
ціях. І нагадав, що в травні 2011 року на Запорізькій АЕС були
проведені протиаварійні тренування з питань ядерної безпеки.

Безпека атомної енергетики опинилася в центрі уваги світо-
вої спільноти після землетрусу 11 березня в Японії і виснов-
ками, зробленими за ним аваріями на японських АЕС, зокрема
на «Фукусіма-1». Керівництво компанії-оператора японської
станції в перші дні недооцінило масштаб наслідків і не відразу
звернулося по допомогу до влади.

Шельф приростає
установками

розвиток. Національна акціонерна компанія (НАК) «На-
фтогаз Україна» планує придбати ще кілька бурових платформ
для розробки шельфу Чорного моря. Про це повідомив заступ-
ник голови правління компанії Вадим Чупрун.

«Мова йде не про одну бурову установку. Ми й на наступну
готуємо документи, і третя буде», — сказав він.

За його словами, бурова установка, яка була придбана у Син-
гапурі, буде випробувана вже на початку наступного року. «7
липня ми отримаємо ту установку, яку купили в Сингапурі, потім
візьмемося за транспортування, і на початку наступного року
вона стане до роботи на Суботинському родовищі», — пообіцяв
В. Чупрун.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Юрій
Бойко повідомляв, що бурова установка, яку «Нафтогаз» при-
дбав у Сингапурі за 400 мільйонів доларів, буде встановлена   на
Суботинському нафтовому родовищі на шельфі Чорного моря
восени.

Імпорт бензину
скорочується

ПроблеМа. Білорусь скоротила експорт нафтопродуктів в
Україну в 16,5 раза — до 1,625 тис. тонн через девальвацію на-
ціональної валюти і введення обмежень на експорт палива.
Така ситуація несе значні ризики для українського ринку, який
більш ніж наполовину залежить від імпортних поставок. «На-
дмірна залежність країни від імпорту нафтопродуктів може при-
зводити до перебоїв з поставками пального, виникнення дефі-
циту палива і неконтрольованого росту цін», — попереджують
учасники ринку нафтопродуктів.

Імпортери палива не практикують створення істотних запасів
для постачання ринку у випадку різкого припинення поставок,
а українські НПЗ переживають не найкращі часи через нерівну
конкуренцію з підприємствами Митного союзу (МС). «Масова-
ний імпорт з країн, які отримують нафту для переробки без
сплати експортного мита, зумовив занепад української нафто-
переробної галузі і завантаження потужностей вітчизняних НПЗ
на рівні 20-30%. Більше половини ринку забезпечується за ра-
хунок імпортних поставок, майже 80% яких припадає на країни
ТЗ, в першу чергу Білорусь», — пояснюють у компанії «ТНК-ВР
Коммерс» (Київ).

Українські атомники
стали ближчими до ЄС

ядерна енергетика. Генеральна асамблея Європей-
ського ядерного форуму проголосувала за приєднання асоціації
«Український ядерний форум» як асоційованого члена до цієї
організації.

В асоціації відзначають, що членство в Європейському ядер-
ному форумі — важливий крок на шляху інтеграції України в
ЄС, який дозволить координувати позиції з ключових питань
розвитку ядерної енергетики, налагодити тісні відносини з єв-
ропейськими структурами, а також дасть змогу обмінюватися
досвідом в ядерній сфері з провідними світовими компаніями.

Європейський ядерний форум — це об’єднання 16 національ-
них ядерних форумів європейських країн (Бельгії, Болгарії,
Угорщини, Великобританії, Іспанії, Італії, Нідерландів, Словач-
чини, Словенії, Румунії, Чеської Республіки, Фінляндії, Франції,
Німеччини, Швеції, Швейцарії), які представляють інтереси
більше 860 великих європейських і транснаціональних компа-
ній. Сфера діяльності цих компаній — надання продукції і послуг
у ядерній галузі.

Український ядерний форум створений у грудні 2008 року під-
приємствами та організаціями ядерно-промислового комплексу
України. До асоціації входять: НАЕК Енергоатом, ДП Східний ГЗК,
ЗАТ Науково-виробниче підприємство «Радій» та багато інших.

рефорМування. В уряді
поки що тільки анонсують
програму масової приватиза-
ції вуглепрому, від виконання
якої планують отримати
майже 40 мільярдів гривень.
За оцінками фахівців Мініс-
терства енергетики, україн-
ська вугледобувна галузь що-
річно вимагає 8 мільярдів гри-
вень інвестицій. Активну при-
ватизацію шахт чиновники
обіцяють розпочати в цьому
році, адже галузі потрібен при-
ватний капітал.

«Попередній аналіз, який
ми зробили з ЄС, дозволив
нам визначити близько 70 ін-
вестиційних проектів загаль-
ною вартістю приблизно 40 мі-
льярдів гривень, які, в під-
сумку, дозволять збільшити

обсяги виробництва в півтора
раза», — заявив Ігор Попович,
заступник міністра енергетики
та вугільної промисловості.

Європейські експерти реко-
мендують уряду, перш ніж
приватизувати рудники, відок-
ремити від них неключові ак-
тиви — місцеву інфраструк-
туру, водопостачання, опа-
лення і т.д., а також створити
юридично незалежні вугільні
компанії. У ЄС порахували,
що в Україні понад 70 шахт
першої категорії — перспек-
тивні, із запасами вугілля на
десятиліття; близько 20 шахт
другої категорії — там, де ре-
сурсів вистачить на 6 років ро-
боти, решта — безперспек-
тивні або вже приватизовані.
Також ЄС рекомендує закрити

24 рудники. Якщо почати про-
цес у 2011-му, бюджету це
обійдеться у 4 мільярди гри-
вень.

«Якщо дивитися на потен-
ціал, то доцільніше брати до
уваги перші дві категорії. Якщо
всі ці шахти підтримувати, то
це коштуватиме 50 мільярдів
гривень інвестицій, а це ве-
лика сума грошей», — пояс-
нює експерт з енергетики Тор-
сен Дитце. У такому разі вже з
2015 року українські шахти
зможуть працювати без дер-
жавних дотацій. Однак, за сло-
вами експертів з ЄС, поки не
буде проведено повної прива-
тизації шахт, від державної під-
тримки відмовлятися не варто.

Тим часом Китай заявив
про намір допомогти Україні з

безпекою у вугільній галузі. У
рамках спільних українсько-
китайських проектів буде за-
куплено нове обладнання, за-
кладені нові лави і здійснені
заходи з підвищення безпеки.
Про це заявив міністр енерге-
тики та вугільної промисло-
вості України Юрій Бойко.

Реалізація спільних україн-
сько-китайських проектів, зок-
рема з розвитку вугільної га-
лузі, сприяла посиленню енер-
гетичної безпеки України. «У
Китаю є великий досвід видо-
бутку вугілля, там видобува-
ється близько 1,5 млрд тонн на
рік. І, безумовно, наше співро-
бітництво є дуже важливим, ос-
кільки нам є чим обмінятися і є
що отримати один від одного»,
— підкреслив Юрій Бойко.

Шахти запрацюють без дотацій

Модернізація. Енерго-
генеруюча компанія «Укргід-
роенерго» допускає залу-
чення кредитів на загальну
суму близько 4 млрд грн для
виконання заходів з добу-
дови 2 і 3 гідроагрегатів Дніс-
тровської гідроакумулюючої
електростанції (Новодніс-
тровськ, Чернівецька об-
ласть). Про це повідомив го-
лова правління компанії Ігор
Сирота.

Він пояснив, що згідно з від-
коригованим титулом і проек-
том будівництва на 2011 рік
необхідно направити на їх до-
будову близько 1,9 млрд грн.

Проте компанія має труднощі
з залученням джерел фінансу-
вання. 

«Цього року у нас відпо-
відно до програми, затвер-
дженої Кабміном, фінансу-
вання 1,9 млрд грн. На сьогод-
нішній день, на жаль, що є —
це амортизаційні нараху-
вання, 370 млн грн», — пові-
домив він. І додав, що в ком-
панії зараз розглядається
можливість залучення креди-
тів як джерел фінансування.

За його словами, загальна
вартість добудови цих гідроаг-
регатів оцінюється в 5 млрд
грн. При цьому, за поперед-

німи оцінками, з цієї суми 4
млрд грн складуть кредити, а
1 млрд грн — власні кошти
«Укргідроенерго».

Сирота пояснив, що у ви-
падку, якщо джерела фінан-
сування будуть визначені за
найближчі кілька місяців, то
введення в експлуатацію 2-го
гідроагрегата може бути
здійснено в кінці 2012 р.
Якщо ж вирішення питання
фінансування затягнеться до
осені, то запуск 2-го гідроаг-
регата може перенестись на
першу половину 2013, а 3-го
— на другу половину 2013
року.

Раніше компанія «Укргід-
роенерго» вибрала консор-
ціум «Науково-виробниче
об’єднання «Укргідроенерго-
буд» підрядником робіт з добу-
дови 2 і 3 гідроагрегатів Дніс-
тровської ГАЕС. 

Кабінет Міністрів розпо-
рядженням №2266 від 15
грудня 2010 затвердив вар-
тість будівництва першої
черги станції у складі 3 гідро-
агрегатів в розмірі 8 457,566
млн грн. Згідно з титулом бу-
дівництва, 2-й гідроагрегат
повинен бути введений в
експлуатацію в 2012, а 3-й —
в 2013 роках.

Дністровську ГАЕС добудують в кредит
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Шахтарі обговорюють прийдешнє і на поверхні, й під землею
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Зоя РОМАН,  
«Урядовий кур’єр»

Увітчизняних надрах —
більш ніж 100 млрд

тонн вугілля, 100 тис. тонн
урану, понад 3 трлн тонн
вуглеводнів. Ці запаси мо-
жуть гарантувати Україні
абсолютну енергетичну не-
залежність довгі роки. Що
ж заважає використовува-
ти власний потенціал на
повну потужність?

Один сірий,
другий бурий…

Вугілля в Україні — ос-
новний органічний енерго-
носій. Перші родовища йо-
го були відкриті на Донбасі
ще у далекому 1721 році. А
в 1913-му цей український
регіон забезпечував три
чверті загального видо-
бутку кам’яного вугілля
Росії. За різними підра-
хунками, у надрах До-
нецького та Львівсько-Во-
линського басейнів зосе-
реджено 117-200 млрд
тонн кам’яного, бурого ву-
гілля та антрациту. Цього
досить, аби повністю за-
безпечувати паливом всі
діючі українські ТЕС ще
довгі сотні років. Правда,
нещодавно британська
нафтогазова компанія ВР
підлила невеличку ложку
дьогтю в нашу бочку меду:
згідно з її аналізом, дове-
дені запаси вугілля в Ук-
раїні становлять лише
33,873 млрд т, тобто 3,9%

світових запасів. При цьо-
му 15,351 млрд т — це по-
клади антрациту та бітум-
ного вугілля, ще
18,522 млрд т — лігніту
(бурого вугілля). Однак
згідно з прогнозом компа-
нії, за умови збереження
поточного рівня видобутку
цих запасів Україні виста-
чить ще на 462 роки.

Зараз в Україні з різним
ступенем ефективності
працюють 227 шахт. Про-
те, за даними Держкомі-
тету з промислової безпе-
ки, охорони праці та гір-
ничого нагляду, лише 30 з
них можуть похвалитися
відповідністю нормам без-
пеки. Однак у 2010 році, за
даними Міністерства
енергетики та вугільної
промисловості, шахти
збільшили видобуток на
4,1% порівняно з 2009 р. —
до 75,231 млн т. Проте це,
за словами очільників мі-
ністерства, тільки поча-
ток: наразі вугільну га-

лузь чекають масштабні
реформи, а отже — й
значне нарощування об-
сягів видобутку цього ви-
ду палива. 

Серед запланованих ре-
форм — лібералізація
ринку. Наразі вугільні під-
приємства — і приватні, і
державні — змушені про-
давати свою продукцію,
орієнтуючись на ціни, які
встановлює компанія «Ву-
гілля України». Адже вона
має виключні права на
продаж вугілля, виробле-
ного державними підпри-
ємствами, кінцевим спо-
живачам. Ліквідація під-
приємства відновить рин-

кові механізми формуван-
ня вартості і стимулюва-
тиме конкуренцію. І, від-
повідно, підштовхне шах-
ти до модернізації — за-
для здешевлення собівар-
тості продукції. 

Також серед запланова-
них реформ — ліквідація
збиткових шахт та прива-
тизація підприємств, які
перебувають на межі банк-
рутства. Ці кроки, переко-
нані в уряді, дадуть змогу
значно наростити обсяги
видобутку вугілля. І на-
решті забезпечити вітчиз-
няним продуктом всіх спо-
живачів.

Під грифом
«таємно»

Обсяги покладів урану в
Україні протягом довгого
часу залишалися таємни-
цею за дев’ятьма замками
— за радянської влади та-
кій інформації надавали
стратегічного значення.

Гриф секретності дозво-
лили зняти зовсім недавно.
І, на думку експертів, це
може свідчити тільки про
одне: в енергетичному ві-
домстві збираються не
тільки збільшувати обсяги
видобутку урану, а й залу-
чати до розробки родовищ
інвесторів. Щоправда, в
Україні родовищ урану, за
останніми даними, не мен-
ше 12. А оприлюднити ін-
формацію дозволено лише
про 9 з них. 

Проте відомо, що за об-
сягами покладів цієї ко-
рисної копалини —
близько 100 тис. тонн —
Україна посідає 6 місце у

Європі. Такого запасу
вистачить принаймні на
100 років безперервної
роботи всіх діючих енер-
гоблоків. 

Видобутком урану та
виробленням концентра-
ту займається тільки од-
не підприємство — Схід-
ний гірничозбагачуваль-
ний комбінат. Він екс-
плуатує лише три шахти
і видобуває 800 тонн ура-
ну щорічно. Але потуж-
ностей його вистачає, аби
наростити обсяги видо-
бутку до 3000 тонн — для
цього потрібно ввести в
експлуатацію, певно, най-
більше уранове родовище
України — Новокостян-
тинівське. Стільки урану,
за розрахунками уряду,
вистачить для вироблен-
ня 150 млрд кВ·год енер-
гії. А це — 90% від ниніш-
нього щорічного вироб-
ництва. Більше того: як-
що плани уряду та комбі-
нату щодо значного збіль-

шення видобутку урану
справдяться, Україна
зможе стати впливовим
гравцем на світовому
ринку. Адже вартість
цього палива у світі не-
впинно зростає. Наразі
перші кроки для втілення
цих планів у життя вже
зроблено: тендер на роз-
робку проекту будівниц-
тва підприємства на базі
Новокостянтинівського
родовища виграв Україн-
ський науково-дослідний
і проектно-розвідуваль-
ний інститут промислової
технології. Договір на ви-
конання робіт вже підпи-
сано.

Кубометри
енергії 

Не варто забувати Ук-
раїні й про значний вод-
ний потенціал. У середній
за водністю рік сумарна
величина стоків україн-
ських річок (без Дунаю)
складає 87,1 млрд куб.
метрів (у маловодний рік
— близько 55,9 млрд куб.
метрів). Звісно, на всіх
річках країни електрос-
танції не побудуєш. Та й
необхідності такої в Ук-
раїни наразі немає — 7
діючих ГЕС сумарною по-
тужністю 4700 МВт пра-
цюють лише у часи піко-
вих навантажень, забез-
печуючи додаткове вироб-
лення енергії у вечірні та
ранкові години. 

Електроенергія, вироб-
лена за допомогою води,
справедливо вважається
найдешевшою. Але сотні
гектарів родючих земель,
затоплених під час зве-
дення водосховищ, ніве-
люють цю вигоду. Тож но-
ві потужні ГЕС Україна
не будуватиме — немає
сенсу.

Альтернативою водним
монстрам можуть стати
міні-ГЕС: вони будуються
на гірських річках і не по-
требують величезних во-
досховищ. Адже особли-
вість гірських річок —
значний ухил русла (60–
70 м/км у верхів’ях і 5–15
м/км у пониззях). Через
значний перепад висот те-
чії в таких річках настіль-
ки стрімкі, (від 2 до 5 м/с),
що перейти їх вбрід, по-
при невелику глибину,
практично нереально. А
ось використовувати для

вироблення енергії — на-
дзвичайно зручно. 

Програма з будівництва
таких водних «крихіток»
діяла в Україні протягом
тривалого часу — до 1960-
х років півтори тисячі та-
ких ГЕС виробляли понад
2000 МВт електроенергії.
Але з введенням в екс-
плуатацію потужних
атомних та теплових
електростанцій їх послуги
стали непотрібні. І вони
почали зупинятися. 

Зараз програма рекон-
струкції та будівництва
«крихіток» знову набуває
популярності — зважаю-
чи на жалюгідний стан
більшості вітчизняних
ТЕС. На різних стадіях
відновлення — близько
70 міні-ГЕС. Але має бути
значно більше — зважаю-
чи, що водний потенціал
гірських річок становить
8,3 млрд кВт·год. А ми ви-
користовуємо його лише
на 5%. 

Солоний
присмак свободи

Та, напевно, найбільша
проблема енергетичного
сектору нашої країни за-
лягає, у буквальному ро-
зумінні, глибоко у шельфі
Чорного моря. Саме там,
за оцінками фахівців, зо-
середжені просто-таки
неймовірні поклади на-
фти та газу, яких Україні
вистачить на довгі століт-
тя повної незалежності.
Але поки що ці шалені ба-
гатства практично не під-
тверджені — наявні лише
попередні розрахунки
вчених. Так, за словами
доктора біологічних наук
Сергія Гуліна, керівника
відділу радіаційної та хі-
мічної біології Інституту
біології південних морів,
«у перерахунку на метан
запаси газогідратів Чор-
ного моря, якщо брати
весь басейн, оцінюють у
середньому в 50 трлн ку-
бометрів». Відповідно як-
що за одиницю виміру
взяти нинішній річний
видобуток України (при-
близно 20 млрд тонн), то
цього вистачить мінімум
на кілька сотень, а може,
і тисяч років. До того ж,
більшість цих багатств
зосереджені саме в еко-
номічній зоні нашої дер-
жави.

Проте щоб дістати з мор-
ських глибин вуглеводні,
потрібно багато зусиль та
ще більше грошей — адже
технологія видобутку газо-
гідратів поки що перебуває
тільки у стані доробки.
«Розроблено вишукану, на
мою думку, технологію: ви-
тіснення метану з газогід-
ратів вуглекислим газом.
Тобто якщо вуглекислий
газ закачати в пласти газо-
гідратів, замінивши ним
метан, ми розв’яжемо еко-
логічну проблему — про-
блему парникового ефек-
ту», — пояснює Гулін. Зго-
ден з ним і віце-президент
Української нафтогазової
академії, професор Роман
Яремійчук. На його пере-
конання, з використанням
цієї технології вже за п’ять
років Україна зможе по-
вністю забезпечити свої
внутрішні потреби власни-
ми вуглеводнями — адже
запасів їх у нас навіть біль-
ше, аніж в Російській Фе-
дерації. 

Наразі ж Україна видо-
буває самотужки лише 20
млрд кубічних метрів газу
щороку. Причому тільки
5% з цього обсягу — ре-
зультат роботи на шельфі
Чорного моря. Основна
причина — відсутність
коштів, необхідних «Чор-
номорнафтогазу» для осво-
єння нових родовищ, та
глибина залягання корис-
них копалин. У нас, за сло-
вами спеціалістів, ця гли-
бина чи не найбільша у
всьому світі. А це, звісно,
потребує додаткових ви-
трат на кожну свердлови-
ну, вартість яких може ся-
гати 130 мільйонів гривень.
А для того, щоб повністю
освоїти перспективне Су-
ботинське родовище, по-
трібно майже півтора мі-
льярда гривень.

Іноземних компаній, па-
лаючих бажанням вклада-
ти гроші у видобуток укра-
їнських вуглеводнів, поки
що небагато, адже інвести-
ційний клімат у країні все
ще шкутильгає на обидві
ноги. А бюджетні кошти на
ці цілі виділяти не поспі-
шали. Лише у 2010 році си-
туація почала змінюватися
на краще, зізнається керів-
ництво «Чорноморнафто-
газу» — компанія отрима-
ла гроші на оновлення ма-
теріально-технічної бази
та бурових установок. 

Чим багаті, те й купуємо
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До багатств, що криються в земних надрах, ще потрібно дістатися

За даними Міжнародного енергетичного агентства
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ВУГІЛЬНА ГАЛУЗЬ

Державне підприємство «Лу-
ганськвугілля» унікальне тим,

що до його складу входять 19 ви-
робничих підрозділів, його шахтні
поля розташовані в кількох райо-
нах області. А від копальні, яка роз-
ташована на околиці обласного
центру (селище Ювілейний), до
шахти «Фащівська» (біля Красного
Луча) треба проїхати майже 90 км.
Виконуючий обов’язки генераль-
ного директора підприємства
Олександр Чепурний зіштов-
хнувся з проблемою, що як ціліс-
ний майновий комплекс Дп «Лу-
ганськвугілля» сьогодні просто не
по кишені потенційним інвесторам.
А розвиватися (і навіть просто ви-
жити) вугільне об’єд нання без за-
лучення інвестицій не зможе.
Який вихід із цієї
ситуації найбільш
перспективний,
він розповів в ін-
терв’ю кореспон-
денту «уря до во го
кур’є ра».

Почнемо з
хороших новин.
Дня ми ви разом з
в.о. директора
шахти «Вергелів-
ська» вручили го-
лові облдержад-
міністрації ра-
порт про вве-
дення в роботу
2-ї західної лави
пласта L5 на го-
ризонті 490 м.
Введення нових
потужностей дасть змогу гірни-
кам підприємства видобувати
додатково 120 тонн вугілля на
добу. За рахунок яких ресурсів
змогли оснастити нову лаву?
— Це позикові кошти Дп «Вугіл-
ля україни». Завдяки безвідсот-
ковому кредиту на 38 млн грн об-
ладнали лаву механізованим ком-
плексом КД-80, комбайном уКД-
200/250, конвеєром Сп-250. Гро-
ші доведеться повертати, значить
знову нічого не залишається на
розвиток. Але подітися нікуди.
Ми будь-яким грошам раді, які
дали б змогу жити, працювати,
заряджати лави.

Але цього року на підприєм-
стві все ж таки ситуація краща,
ніж у минулому? Торік замість 11
запланованих було введено лише
4 лави. А у поточному році із за-
планованих 4 нових лав вже вве-
ли три. Яке фінансування вам
виділено державою?
— на технічне переоснащення —
жодної копійки. Є державна під-
тримка на собівартість вугілля. Але,
скажімо, минулого місяця вона ста-
новила 51 млн грн. А треба близько
70 млн. Ми сьогодні не в змозі по-
вноцінно забезпечити свої техноло-
гічні процеси. не можемо купити
ліс, вибухівку, гідрорідини та вирі-
шити безліч інших виробничих пи-
тань. А тепер, після того як Дп «Ву-
гілля україни» припинило оплачу-
вати залізничний тариф, ще й на це
потрібні кошти. Та й витрати з
електроенергії ніхто не компенсує.

Ми розуміємо, що сьогодні у
держави коштів немає. Але якщо
ми й надалі будемо залишатися в
такій же ситуації та при такому ж
фінансуванні, шахти просто роз-
валяться і закриються самі по собі.
Тому єдиний вихід — залучення
інвестицій, в першу чергу за раху-
нок приватного капіталу.

Однак у цілому як єдиний май-
новий комплекс Дп «Луганськву-
гілля» сьогодні нікому не цікавий.
Тому що такий «велетень» затрат-
ний і збитковий. Сьогодні треба
щорічно вкладати майже 850 млн

грн, аби наше підприємство ви-
йшло хоча б на самоокупність.

у нас 8 шахт. Чотири — більш-
менш благополучні (хоча й вони
вимагають серйозних капітальних
вкладень). Ще три («Черкаська»,
«Фащівська», імені Артема) у
складному становищі. на комплекс
з 4 шахт є інвестор. Є також потен-
ційний інвестор, який хотів би
вкласти кошти в розвиток шахто-
управління «Луганське». Але ін-
вестор хоче бачити шахтоуправ-
ління окремою структурою, а сьо-
годні воно не має статусу юридич-
ної особи, не виділено з держ -
підприємства. Знайшлися люди,
які готові співпрацювати на підста-
ві Закону «про державно-приват-
не партнерство» й з шахтами
«Черкаська», імені Артема. Але
знову-таки за умови, що кожне з
цих підприємств буде окремою
юридичною особою.

раніше я був противником роз-
поділу. Вважав, що якщо є єдиний
майновий комплекс, з усією його
інфраструктурою, то й надалі тре-
ба працювати саме так. Але коли
бачиш, що грошей немає у держа-
ви і більше їх взяти ніде, а ті люди,
які хотіли б виступити в ролі інвес-
торів, здатні «підняти» лише окре-
мі шахти, доводиться про це за-
мислюватися. Звичайно, краще б
такі, як у «Краснодонвугілля»,
«Свердловантрациту», «ровеньки-
антрациту». Там інвестори серйоз-
ні, із значними коштами. Але та-
ких уже не залишилося. 

Тому перспектива одна: швид-
ше розділити Дп «Луганськвугіл-
ля», надавши шахтам право само-

стійності та статус юридичної осо-
би, перетворивши їх на окремі
підрозділи та надати можливість
«увійти» туди інвестору, який
уже виявив до них інтерес.

Для цього потрібні рішення на
законодавчому рівні?
— Лише рішення нашого про-
фільного міністерства. Свою про-
позицію я висловив на нараді у
першого заступника голови Мін -
енерговугілля. Ігор попович зібрав
профспілки, хотів вислухати і їх-
ню думку. представники профспі-
лок сказали, що обговорять тему в
трудових колективах.

Здається,  це третя спроба за
останні три роки розділити ДП
«Луганськвугілля». За вашими
спостереженнями,  чи побоюють-
ся шахтарі приходу інвестора?
— Так, бояться. у нас є гіркий до-
свід щодо двох шахт, «никанор-но-
ва» та імені Артема, коли інвестори
не виконали зобов’язань і з ними
довелося розпрощатися. Тому ми й

почали розмову з профспілками. Я
чесно розповів про економічну си-

туацію, з цифрами довів, що без ін-
вестицій не буде розвитку. І попро-
сив: люди, думайте. потім ще й
виступив на засіданні теркому
профспілки робітників вугільної
промисловості, обмінялися думка-
ми. І всі висловили розуміння, бо
якщо сьогодні грошей не залучимо,
просто розвалимося. питання тіль-
ки в тому, щоб у договорах з інвес-
тором чітко прописати обов’язки.
Тим більше, що нині удосконалено
законодавчу базу — прийнято За-
кон «про державно-приватне пар-
тнерство» та готуються додатки до
нього з питань оренди і концесії.
Тож важливо прописати все в до-
говорі. Та й коли укладатимемо до-
говір, профспілки будуть активно
брати участь в цьому процесі. І во-
ни своє слово скажуть.

Шахтні поля вашого підпри-
ємства розташовані саме в тих
районах Луганщини,  які давно
«славляться» великим числом
«копанок». Це заважає роботі?
— Заважає і дуже сильно. Один
приклад. на шахті «Вергелівська»
зараз будується новий комплекс
четвертого стовбура і готується ок-
ремо ділянка Боржаковська. Вже
побудовано вертикальний стовбур,
встановлено копер, готова до за-
пуску котельня і готуємо вентиля-
тор. Цей виробничий комплекс тре-
ба підключити до електропоста-
чання. Коли було все нормально, ми
пробили трасу для встановлення
опор, щоб протягнути лінію елек-
тропередач. Але через «роботи»
«копачів» ми змушені цю трасу пе-
реносити, тому що земля настільки
порита, що опори там ставити про-
сто не можна. Це шкідництво! І як

боротися?! Ми зверталися в проку-
ратуру, МВС, СБу. Звідусіль від-
повідь: на момент перевірки на
об’єкті нікого немає, техніка при-
брана, люди не працюють. А тіль-
ки-но перевіряльники поїхали —
техніка знову починає працювати.
Щоправда, тепер «копанками»
зайнялася Генеральна прокурату-
ра україни. Крига скреснула ...

Ви це відчуваєте?
— Так, до нас дедалі частіше
звертаються колишні працівники,
які хочуть повернутися з «копа-
нок» на рідне підприємство.

Але ж,  напевне,  у вас і зар -
плата менша,  і навіть «споряди-
ти» спецодягом нового працівни-
ка — проблема? На колегії Міне-
нерговугілля йшлося про те,  що
луганським шахтарям катастро-
фічно не вистачає засобів індиві-
дуального захисту…
— Так, зарплата на «копанці» до-
ходить до 12 тис. грн щомісяця, а
у нас гірники очисного вибою от-
римують в середньому від 3 до
7 тис. грн. Звичайно, і до наших
шахт є претензії щодо техніки
безпеки, але в «копанках» навіть
поняття такого просто не існує. А,
головне, зовсім відсутній соціаль-
ний пакет. ні тобі лікарняних, ні
відпусток, ні пенсій.

Сьогодні у нас немає проблем з
кадрами. поки ми навіть не ведемо
набору. у Дп «Луганськвугілля» є
кому працювати. І в традиціях на-
шого трудового колективу — пра-
цювати ударно, по-стахановськи.

Олена ОсОбОВА,
«Урядовий кур’єр»
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Виконуючий обов’язки
генерального директора 

ДП «Луганськвугілля»
Олександр ЧеПурний

«Колишні працівники хочуть повернутися
з «копанок» на рідне підприємство»

ДОсьє «УК» 
Олександр ЧЕПУРНИЙ. Народився 29 травня 1960 в місті Антрациті Лу-

ганської області. У 1984 році закінчив Комунарський гірничо-металургійний
інститут за фахом «гірські машини та комплекси».  Очолював ДП «Луганськ-
вугілля» в 2003-2006 роках. Новопризначений виконуючим обов’язки гене-
рального директора підприємства в квітні 2010-го. Нагороджений галузеви-
ми знаками «Шахтарська слава» і «Шахтарська доблесть» трьох ступенів.

Начальник Головного управління 
промисловості та розвитку інфраструктури 

Луганської облдержадміністрації 
Дмитро ДРОЖЖИН:

— З початку року вугледобувними підприємствами
Луганської області видано на-гора 11 млн 300 тис.
тонн вугілля. Це майже на 1 млн тонн вугілля більше
планового завдання і на 1 млн 350 тис. тонн вугілля
перевищує показники аналогічного періоду минулого
року. В лідерах з вуглевидобутку підприємства ДП «Антрацит»,
«Ровенькиантрацит», «Свердловантрацит» та ВАТ «Красно-
донвугілля». ДП «Луганськвугілля», «Первомайськвугілля»,
«Донбасантрацит» та ВАТ «Лисичанськвугілля», на жаль, поки
відстають. У них є проблеми, які поки не дають змоги нарощу-
вати вуглевидобуток. Але щодо цих об’єднань уже затверджено
профільним міністерством та погоджено з облдержадміністра-
цією програми, для того щоб оптимізувати їхній фінансово-еко-
номічний стан до початку опалювального сезону. 

Базовими для вугільної промисловості напрямками є техніч-
не переозброєння, зарядка лав, забезпечення в цілому сталої
роботи підприємств з точки зору балансу економіки, соціальної
та виробничої сфери. Але на сьогоднішній день держава, на
жаль, не в змозі фінансувати вугільну галузь в тому обсязі, який
їй потрібний. Наприклад, ми з початку року отримали лише 15
млн грн для технічного переозброєння на всі вугільні підприєм-
ства області. Це незрівнянно з потребою. Наприклад, підготов-
ка однієї лави потребує фінансових вкладень в обсягах від 100
до 200 млн грн. Це значні фінансові ресурси. Тож виникає не-
обхідність пошуку альтернативних джерел фінансування, якими
можуть бути ресурси кредитні та інвестиційні.

Розглядаються інвестиції як державного, так і недержавного
сектору. Наприклад, пуск нової лави на шахті «Вергелівська» ДП

«Луганськвугілля» став можливим за рахунок отриман-
ня кредиту від ДП «Вугілля України». Але у нас розроб-
ляються і програми, які передбачають реалізацію меха-
нізму взаємодії у рамках Закону «Про державно-при-
ватне партнерство». Так, у нас в області нині відпрацьо-
вуються пілотні проекти (поки ми не говоримо про них
як про остаточні) щодо концесії як однієї з форм дер-
жавно-приватного партнерства щодо базових підпри-
ємств «Ровенькиантрацит» та «Свердловантрацит».

Пропозиції виконуючого обов’язки генерального директора
ДП «Луганськвугілля» — роздрібнити це державне підприєм-
ство, вивести з нього більш привабливі або, навпаки, такі, що
перебувають у складних умовах за фінансово-економічними
результатами діяльності шахти, й розпочати процес інвестуван-
ня або навіть роздержавлення, — слід усебічно проаналізувати.
Головне, цей процес повинен бути регульованим з точки зору
соціалізації. Ми не можемо нехтувати інтересами людей, які там
працюють і будуть працювати. На жаль, маємо сумний досвід,
коли закривалися шахти і в цілому відбувалося переформату-
вання структури вугільної промисловості — ці процеси залиша-
ли за бортом багато допоміжних виробництв, які обслуговували
діяльність вугільних об’єднань. Тому поки що наша позиція була
й залишається незмінною — необхідно вести мову про залу-
чення інвестицій, але працювати ДП «Луганськвугілля» має ці-
лісним майновим комплексом, як «Краснодонвугілля».

Однак якщо від процесів реорганізації «Луганськвугілля», які
пропонуються його керівництвом, ми не втратимо соціальної
складової, можливо, і такий проект має право на існування. Все
це вимагає аналізу, уважного і грамотного підходу, оскільки ву-
гільна галузь — базова для Луганщини, у ній сконцентровано
велику кількість соціальних проблем і працює понад 100 тисяч
чоловік. Їхні інтереси ми повинні захистити передусім.

КОМЕНТАР

Лише пам’ятник біля адміністративної споруди шахтоуправління
«Луганське» не хвилюється за долю гірників
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Держава не в змозі фінансувати 
вугільну галузь у необхідному обсязі
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Питання збільшення ви-
добутку енергоресур-

сів в Україні давно є акту-
альним і, на жаль, «заїж-
дженою» темою. Говорити
— говоримо , на всіх рів-
нях, а де результат? Для
будь-якого нашого уряду
ця проблема буде найваж-
ливішою. А от пересічного
громадянина країни цікав-
лять суто прагматичні речі
— вартість на енергоносії і
наповненість власного га-
манця, аби бути спромож-
ними їх оплатити. 

Нещодавно під час робо-
чої поїздки до Полтавщини
керівник головного енерге-
тичного відомства держави
(Мінпаливвугілля) Юрій
Бойко на нараді серед най-
успішніших підприємств
ДК «Укргазвидобування»
(ГПУ «Полтавагазвидобу-
вання», УКПГ «Опіш ня» та
ГС «Солоха»), повідомив,
що цього року ми таки ви-
йшли на стійке збільшення
видобутку газу. 

«Чим більше ми будемо
видобувати власного бла-
китного палива, тим мен-
ше будемо платити за ім-
портне, забирати гроші з
власної економіки та від-
давати їх іншим країнам»,
— констатував керівник
енергетичного відомства.
Він також поінформував
про плани уряду інвесту-
вати у збільшення видо-
бутку газу 300 млн (при-
близно 2,4 млрд грн), що
дасть можливість нарос-
тити видобуток на 1,2
млрд кубометрів порівня-
но з нинішнім.

Юрій Бойко закцентував
увагу на питаннях висна-
жених родовищ. «На по-
чатку цього року (на По-
лтавщині) було започатко-
вано пілотний проект

збільшення видобутку на
виснажених родовищах.
Він є перспективним і
дасть нам додаткових 200
млн кубометрів газу на рік.
Найголовніше, що ми до-
кладемо зусиль, аби не до-
пустити зниження видо-
бутку на цих родовищах,
— підкреслив міністр. На-
рощення видобутку вугле-
воднів, та впровадження
передових технологій від-
новлення газоконденсат-
них свердловин, зокрема
збільшення видобутку газу
за рахунок будівництва су-
часних компресорних
стан цій (на прикладі Опіш-
нянського родовища),
впровадження технології
закачування азоту замість
природного газу (на Тимо-
фіївському та Кулчихин-
ському родовищах), а та-
кож відновлення свердло-
вин з використанням но-
вітніх технологій, таких, як
технологія колтюбінгу, яку
буде впроваджено на Ко-
пилівському газоконден-
сатному родовищі, дадуть
можливість утримувати
баланс видобутку вугле-
воднів», — додав міністр.

Чи вдасться
збільшити
видобуток газу? 

У експертів з енергетики
думки різняться: одні ка-
жуть — перспективи ма-
лоймовірні, інші перекона-
ні, що без залучення іно-
земних інвестицій газови-
добувну галузь не підняти.

«Упродовж минулого ро-
ку видобуток природного
газу в Україні скоротився
на 5% і становив 19 млрд
гривень кубометрів і тен-
денція до скорочення не

цьогорічна. Залучення ж
2,4 млрд гривень, про які
повідомив міністр енерге-
тичної та вугільної про-
мисловості, ситуацію не
змінять, це лише тимчасо-
ва передишка. До 2015 ро-
ку державна компанія
«Укргазвидобування» роз-
раховує збільшити видобу-
ток газу майже на 8%. І це
має бути зроблено лише за
рахунок зведення 19-ти
нових компресорних стан-
цій та реконструкції дію-
чих. Знову таки, це дасть
можливість лише на ко-
роткий час стабілізувати
ситуацію», — так для «УК»
прокоментував ситуацію

енергетичний експерт Ві-
талій Кисіль.

«Коштів, про виділення
яких говорить Бойко, не
вистачить не те що на
збільшення видобутку га-
зу, а й навіть на утримання
його на нинішньому рівні»,
— вважає експерт енерге-
тичних програм Центру
імені Разумкова Володи-
мир Омельченко. На його
думку, наразі Україна не
може самотужки впорати-
ся з цим, а потребує іно-
земних інвестицій. «Торік
падіння видобутку газу бу-
ло значним, і наразі ці про-
цеси не зупинені, — каже
він.— Основні газові родо-

вища виснажені на 70–80%.
І для того, аби досягти по-
казників, про які говорять
чиновники, потрібні зовсім
інші обсяги інвестицій. Тут
неможливо обійтися без
залучення іноземних ін-
весторів».

Інвестиції
допоможуть

Натомість у коментарях
для ЗМІ експерт з енерге-
тичних питань Олександр
Нарбут зазначив, що 2,4
млрд грн — великі кошти,
які могли б істотно вплину-
ти на видобуток газу в Ук-
раїні. Проте все залежати-

ме від того, як саме реалі-
зовуватиметься цей про-
ект. Без залучення інвес-
тицій у газовидобувну га-
лузь держави не обійтися.

«Найкращий спосіб — це
рухатися шляхом створен-
ня спільних підприємств,
які б освоювали родовища
вітчизняного морського
шельфу, і звичайно, поліп-
шували параметри роботи
щодо діючих свердловин.
Енергетичний сектор по-
требує найбільшої кількос-
ті інвестицій не лише у нас,
а й у всьому пострадян-
ському просторі», — вва-
жає експерт.

Наразі Україна спожи-
ває приблизно 55 млрд ку-
бів газу щорічно, з них 19
— це газ власного видобут-
ку. Хоча, на думку фахів-
ців, українські потужності
можуть бути збільшені до
30 млрд кубів. А якщо роз-
почати видобуток нетради-
ційних видів газу, то до
2025 року обсяг може ста-
новити і 40 млрд. Утім, на-
голошують експерти, для
цього влада має створити
необхідний інвестиційний
клімат та удосконалити
нормативну базу.

Отже, певні дії в енерге-
тичному секторі, двигуні
економіки держави, влада
таки почала робити. Зреш-
тою, перші кроки вже
зроблені. Підприємства ДК
«Укргазвидобування» їх
продемонстрували — є по-
чатковий результат. Якщо
держава дійсно збільшить
фінансування своїх під-
приємств і зменшить на
них податковий тиск, при-
скіпливіше ставитиметься
до приватних структур, що
працюють у царині нафто-
газового бізнесу, то будемо
і з газом, і з нафтою.

Ера газового відродження
ЕНЕРГЕТИКА. Уряд планує профінансувати збільшення державного видобутку блакитного палива

Такі наміри час під час
прямої урядової теле-

фонної лінії озвучив за-
ступник міністра енергети-
ки та вугільної промисло-
вості України Сергій Чех.
За його словами, «вже у
2015 році ми плануємо до-
бувати на Чорноморському
шельфі до 2,9 млн т вугле-
воднів на рік, у тому числі
— газовий конденсат. Та-
кож розраховуємо на
збіль шення видобутку газу
«Чорноморнафтогазом» на
1 млрд куб. м на рік», —
сказав він.

Дійсно, у нас є можли-
вості для значного збіль-
шення видобутку газу і на-
фти. За умови раціональ-
ного використання наяв-
них розвіданих запасів
вуглеводнів і нарощування
обсягів геологорозвіду-
вальних робіт та постійної
державної підтримки віт-
чизняних підприємств, що
їх виконують. Зрозуміло,
самі ми це не «потягнемо»

фінансово: для цього треба
залучати іноземних інвес-
торів. Виконавча влада у
цій царині вже працює. Ни-
ні ведуться переговори з
акціонерним товариством
«Лукойл» про збільшення
обсягів геологорозвіду-
вальних робіт на шельфі
Чорного моря. Також Каб-
мін має намір найближчим
часом розглянути розпо-
рядження про кооперацію
«Укргазвидобування» та
компанії Shell щодо роз-
робки нафтогазових родо-
вищ у Чорноморському ре-
гіоні. 

Прем’єр-міністр України
Микола Азаров прогнозує,
що Україна через 10 років
видобуватиме 7–8 млн
тонн власної нафти. При
внутрішній потребі 20 млн т
цього достатньо, аби ціни
на внутрішньому ринку
нафтопродуктів були про-
гнозованими. Водночас він
нагадав, що нам, крім но-
вих і перспективних, по-

трібно використовувати і
«старі» джерела вуглевод-
нів.

Незалежні енергетичні
експерти з ним погоджу-

ються. Вони стверджують,
що це таки реальна пер-
спектива. «Україна — дер-
жава з виснаженими вуг-
леводневими джерелами.
Проте враховуючи зрос-
тання цін на енергоресур-
си, нині весь світ поверта-
ється до старих проектів,
які за часів низьких цін на
пальне не були рентабель-
ними. Тож і ми маємо до

них повернутися. Наші
джерела були законсерво-
вані за часів СРСР, коли не
було ефективних техноло-
гій реабілітації. Нині вони

розроблені, тому повер-
нення до їхнього викорис-
тання цілком виправдане»,
— констатує керівник
енергетичної консалтинго-
вої компанії Вадим Копил. 

«Україна має значний
потенціал для нарощуван-
ня видобутку нафти і газу,
але його реалізація стри-
мується дуже високою
часткою державного бізне-

су в цьому секторі», — пе-
реконаний президент
«ТНК-ВР Коммерс» Дідьє
Казіміро. За його словами,
«Україна дуже залежить
від імпорту природного га-
зу і нафти, тому потрібно
збільшити їх внутрішнє
виробництво — це ключо-
вий пріоритет. Державних
інвестицій недостатньо,
треба залучати приватних
стратегічних інвесторів». А
зараз частка приватного
бізнесу у видобутку газу в
Україні становить лише
9%, нафти — 8%.

Не варто забувати й про
багатства чорноморського
шельфу: хоч там більше
газових родовищ, нафта
також добувається. «Не
виключено, що там будуть
знайдені поклади нафти.
Це реалістичний прогноз.
Але варто звернути увагу
на такий важливий чин-
ник, як залучення інвесто-
рів. Нафтогазові проекти в
сфері розвідки та видобут-

ку дуже капіталомісткі, а
тому значною мірою зале-
жать від інвестиційного
клімату. В Україні такий
клімат, на жаль, неприваб-
ливий. Ми бачимо: коли у
нас змінюється влада, по-
чинають змінюватись і ком-
панії, зайняті у нафтовидо-
бувній галузі. Останній
приклад — компанія «Вен-
ко». За однієї влади інвес-
тор виграє тендер, інша
влада його анулює, потім
нова «стара» влада знову
повертає йому право на ви-
добуток… Ось ця чехарда,
ці ризики роблять з Украї-
ни ненадійного партнера в
царині великих проектів»,
— стверджує енергетичний
експерт Вадим Вакуленко.

Звісно, думки урядовців
і експертів щодо наших на-
фтових перспектив різ-
няться. Проте зрозуміло:
такі перспективи справді є.
Потрібно просто підійти до
їх реалізації по-господар-
ськи.

Коли у нас заблищить «чорне золото»?
ПЕРСПЕКТИВА. Україна планує у 2015 році видобувати на Чорноморському шельфі 
2,9 млн тонн нафти

За статистичними даними, в Україні
другий рік поспіль продовжується
скорочення видобутку нафти. 
Минулого року скорочення склало
11,4% (або 330,9 тис. тонн) порівняно
з 2009 роком — до 2 млн 568,9 тис. тонн.

Сторінку підготував Віталій ЧЕПІЖКО, «Урядовий кур’єр»
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За даними ДК «Укргазвидобування»
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НАФТОПЕРЕРОБКА

Віталій ЧЕПІЖКО,
«Урядовий кур’єр»

Декларацію про поетап-
ний перехід на стан-

дарти якості пального для
авто за зразком ЄС Украї-
на підписала ще у далеко-
му 2005 році. Наступного
року було ухвалено рішен-
ня про закінчення терміну
дії старих стандартів (іс-
нуючих ще з радянських
часів) вже з 1 січня 2008 р.
Проте у 2007 році, на вимо-
гу нафтопереробників,
уряд переніс дату введен-
ня нових стандартів, які
відповідають нормам Єв-
ро-4, на 1 січня 2011 року.
А технічні умови (ТУ) на
випуск високосірчаних
сортів дизельного палива і
бензинів для вітчизняних
Надвірнянського та Дрого-
бицького НПЗ продовжи-
ли.

З 1 січня 2008 Держспо-
живстандарт розробив і
ввів нові ДСТУ 4839:2007 та
ДСТУ 4840:2007, які відпо-
відають європейським EN
228:04 і EN 590:04. А відпо-
відно, з 2008 р. в Україні па-
ралельно почали діяти два
різних стандарти. 

У вересні того ж року
Д е р ж с п о ж и в с т а н д а р т
припинив дію ТУ на ви-
пуск високосірчаного ДП,
виданих раніше Надвір-
нянському та Дрогобиць-
кому НПЗ. Втім, на почат-
ку нинішнього року уряд
відстрочив скасування ста-
рих стандартів до 1 липня
— знову ж таки, на про-
хання нафтопереробників.
Така попередня хронологія
переходу до якісного паль-
ного. Далі інше.

Звідки бензин
у нас береться

Нині в Україні стабільно
працюють три заводи з ви-
робництва нафтопродуктів:
у Кременчуці, Лисичанську
та Шебелинці. Вони забез-
печують близько 60% по-
треб українського ринку. За
попередньою інформацією,
до 1 липня Кременчук та
Лисичанськ будуть готові
повністю перейти на випуск
бензинів стандарту Євро-4.
Виробництво дизельного
пального Євро-4 там вже
освоїли. Готовий виробляти
якісне пальне і НПЗ в Одесі,
проте наразі він не працює.
Що ж стосується Шебелин-
ського ГПЗ та двох заводів
на заході Україні, то якість
нафтопродуктів їхнього ви-
робництва часом не відпові-
дає навіть екологічному
класу Євро-2, а перехід на
Євро-3 потребує значних
фінансових витрат. Що бу-
де з цими підприємствами
після 1 липня, не можуть
сказати ні їхні власники, ні
енергетичні експерти.

Основними імпортерами
нафтопродуктів в Україну
вже протягом тривалого
часу залишаються Біло-
русь, Литва, Росія, Польща
та Румунія. Країни, що
входять до ЄС, перейшли
на стандарт EN228: 2008 і
EN590: 2008, відповідні
екологічному класу Євро-
5, ще у далекому 2008 році.
Ці ж нафтопродукти вони

імпортують і в Україну. Бі-
лоруські НПЗ минулого
року освоїли виробництво
нафтопродуктів Євро-5,
проте зараз у номенклату-
рі присутній і Євро-4. Росія
постачає нам, в основному,
дизельне пальне Євро-2.
Але перейти на якісніший
продукт російські заводи
зможуть без проблем.

Причини
жалюгідного
стану ринку
пального 

А поки НПЗ намагають-
ся освоїти випуск екологіч-
но чистого пального, кон-
трабанда, фальсифікат та
підпільна нафтопереробка
стають дедалі вигіднішими.
Головний прибуток від та-
кої діяльності — сума не-
сплачених податків. В Ук-
раїні зараз діє більше двох
десятків нелегальних НПЗ.
І чим більше податків вига-
дують нафтопереробній
галузі — тим більше зароб-
ляють «бодяжники» і «ті-
ньовики». Сприяє наживі
також недосконала систе-
ма контролю.

«У державі майже відсут-
ній контроль якості пально-
го. Держспоживстандарт
протягом трьох років не бе-
ре проби, перевіряючи лише
дотримання правил роз-
дрібної торгівлі. Придбані
нещодавно пересувні лабо-
раторії перевірки якості
пального ситуацію значно
не поліпшать. Тож спожи-
вач залишається один на
один з фальсифікаторами.
Хоча для того, щоб змінити
ситуацію на краще, потрібно
витратити лишень 0,3% від
податків, якими обклада-
ється реалізація нафтопро-
дуктів», — переконаний ке-
рівник консалтингової гру-
пи «А-95» Сергій Куюн. 

За його словами, законо-
давство у цій царині необ-
хідно вдосконалювати. І в
першу чергу — перегляну-
ти терміни перевірок. Зараз,
як відомо, строк між попе-
редженням про перевірку і
власне перевіркою складає
10 днів. Природно, що будь-
який торговець встигне за
такий термін прекрасно під-
готуватися до ревізії. Друга
проблема: стандарти проце-
су відбору проб. Зараз вони
настільки розмиті, що будь-
яка компанія може з легкіс-
тю спростувати результати
аналізів, просто пославшись
на порушення процедури
відбору. В один прекрасний
день Держспоживстандарт
просто перестав публікува-
ти імена «бодяжників» —
адже ті можуть просто за-
тягати відомство по судах.

«У моїй практиці був ці-
кавий випадок. Заснований
нами «Комітет захисту спо-
живачів нафтопродуктів»
проводив перевірки на-
фтопродуктів у Донецьку. З
дотриманням всіх регла-
ментів нами були відібрані
проби на різних станціях.
Результати аналізів по од-
ній АЗС жахнули експер-
тів. Цю рідину просто не
можна було назвати бензи-
ном. У складі її були про-
дукти коксохімічного ви-
робництва, вміст шкідли-
вих речовин перевищував
норму в 20–40 разів. Ми
опублікували результати
тестів в журналі і отримали
від власників тієї АЗС за-
прошення до суду. І що я
можу вам сказати... ми про-
грали справу. Опоненти
просто натиснули на норму,
згідно з якою проводити
відбір проб в Україні упов-
новажений лише Держспо-
живстандарт. Подивитися
результати наших проб
ніхто навіть не захотів», —
розповідає Сергій Куюн.

А судді хто?
Фінансування відбору та

аналізу проб може проводи-
тися лише за рахунок кош-
тів держбюджету — інакше
результати важко назвати
об’єктивними. Великі на-
фтотрейдери неодноразово
заявляли про готовність
спонсорувати Держспо-
живстандарт, проте законо-
давство цього не дозволяє.
Тим часом власникам заво-
дів вигідніше домовитися з
чиновниками і продовжити
термін виробництва низь-
коякісної продукції, аніж
інвестувати у розвиток сво-
їх же НПЗ. І, практично не
напружуючись, заробляти
шалені гроші. З іншого боку
— імпортери везуть нам не-
ліквід зі всього СНД та Єв-
ропи, де пальне такої якості
продавати категорично за-
боронено. А під час сезон-
них піків споживання бен-
зину та дизельного палива,
обсяги контрабанди та «бо-
дяги» рівняються з обсяга-
ми переробки невеликих
НПЗ. Це, у свою чергу, б’є
по економіці легальних за-
водів та імпортерів і пло-
дить нелегальну роздрібну
торгівлю. А страждають пе-
ресічні власники авто.

Таким чином, без віднов-
лення контролю за якістю
пального все інше просто
не матиме сенсу. Навіщо
вводити європейські стан-
дарти, якщо невідомо, як
вони виконуються? І не
менш важливе запитання:
за яке конкретно паливо
доведеться платити спів-
вітчизникам? Адже напис
Євро-5 на пальному у на-
шій країні гарантує тільки
непомірну ціну. Але аж ні-
як не європейську якість. 

«Нинішня тенденція —
виділення коштів на заку-
півлю експрес-лабораторій
для проведення аналізів

бензину — дає сподівання,
що в майбутньому ця сфе-
ра почне новий етап роз-
витку», — каже незалеж-
ний енергетичний експерт
Богдан Рябокінь. Але по-
ліпшити якість без модер-
нізації нафтопереробних
заводів неможливо. І ніякі
пересувні лабораторії тут
не допоможуть.

Пільги
для активних 

У 2007 р. Верховна Рада
прийняла за основу в пер-
шому читанні закон, спря-
мований на стимулювання
нафтопереробної і нафто-
хімічної галузей. Документ
передбачав звільнення від
сплати мита та ПДВ вве-
зення технічного та техно-
логічного обладнання, при-
значеного для будівництва
нових і модернізації існую-
чих НПЗ. Поширювалася
норма лише на обладнан-
ня, яке не виготовляється в

Україні. Але у 2008 р. депу-
тати рішення про прийнят-
тя закону за основу скасу-
вали. І зняли його з читан-
ня. Доля проекту не вирі-
шена досі. 

Були й інші спроби —
деякі законопроекти пе-
редбачали надання нафто-
переробним підприєм-
ствам пільг з виплати по-
датку на прибуток протя-
гом 3 років, а також скасу-
вання деяких обмежень
для НПЗ за розрахунками
в іноземній валюті. Проте
проекти взагалі не розгля-
далися парламентом. Ви-
сновок очевидний: тіньово-
му бізнесу і його лобістам в
Раді вигідна така ситуація.
Адже обсяги контрабанди
колосальні. Звісно, не мож-
на стверджувати, що 100%
обсягу контрабандного
пального не відповідає
жодним стандартам. Про-
сто держава не має з цього
ніякого зиску. А отже — ці
нелегальні потоки потрібно
прибрати. 

Довгий шлях до європального
БЕНЗИН. Що заливають у баки українські автолюбителі

Виробництво бензину та дизельного пального в нашій державі
та у країнах – основних імпортерах нафтопродуктів в Україну
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Дефіциту бензину 
не буде
Згідно з даними Міністерства енергетики та вугільної про-

мисловості, запаси бензину на складах українських нафто-
переробних заводів (НПЗ) станом на 20 червня склали 34,5
тис. т. Це мінімальний рівень за два останні роки та втричі мен-
ше за середній рівень запасів з початку 2011 року.

Так, запаси низькооктанового бензину А-76/80 становили
4,7 тис. т, бензину А-92 — 21,3 тис. т, бензину А-95 — 8,6 тис.
т. Водночас, за даними Держкомстату, споживання бензину у
червні зазвичай становить у середньому 400 тис. т. Відповідно
заводських запасів вистачить на три дні національного спожи-
вання.

Ця інформація спричинила паніку серед автомобілістів, які
кинулися закуповувати паливо про запас, тим самим ще біль-
ше скорочуючи його обсяги. Тим часом в уряді переконують:
розповсюджена інформація не відповідає дійсності, вона спря-
мована виключно на посилення ажіотажу. Це підтверджують і
на вітчизняних АЗС: дефіциту палива немає. 
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За даними Консалтингової компанії «А-95»



МИРНИЙ АТОМ
www.ukurier.gov.ua30 червня 2011 року, четвер, № 116 15www.ukurier.gov.ua

Після трагедії, що сталася на
японській АЕС «Фукусіма-

1», світ учергове замислився над
небезпекою, яка чекає на еколо-
гію та людство через викорис-
тання непередбачуваного атома.
Нещодавно до ревних «зелених»
— німців — долучилися італійці,
які на всенародному референду-
мі вирішили відмовитися від
атомної енергетики. Тим часом
українські вчені переконані:
ядерна енергетика — єдине, що
залишиться людству, коли ви-
черпаються світові запаси газу
та вугілля. Тож замість нарікань
на безпеку розробили унікальну
ядерну установку — «джерело
нейтронів, засноване на підкри-
тичній збірці, яке керується
електронним прискорювачем».
Вона забезпечуватиме Україну
ізотопами технецію і так звани-
ми холодними нейтронами. І
водночас буде абсолютно без-
печною та екологічною. Про при-
нципи її роботи нам розповів ке-
рівник проекту — заступник ге-
нерального директора з науко-
вої роботи Національного науко-
вого центру «Харківський фізи-
ко-технічний інститут» Іван
КАрНАУХоВ. 

Розкажіть,  будь ласка,  до-
кладніше — у чому унікальність
вашої установки?
— Вона дасть відповіді відразу
на кілька важливих питань. Го-
ловний інтерес до таких устано-
вок пов’язаний з недоліками іс-
нуючої ядерної енергетики, а
особливо — із гарантуванням її
екологічної безпеки. Зараз світ
прагне безпечної ядерної енерге-
тики, і майбутнє її покоління бу-
де засновано саме на цих при-
нципах. Це будуть не ядерні ре-
актори, а підкритичні збірки, ке-
ровані прискорювачами. Тобто
хоч би що трапилося, прискорю-
вач просто вимкнеться і робота
збірки припиниться. Таким чи-
ном, розвиток ланцюгової реакції
і вибух виключені повністю. 

Друге завдання — складніше,
стосується воно ядерних відхо-
дів. Така установка зможе їх пе-
реробляти. Більше того — вона
використовуватиме паливо до
решти. А відповідно зникне по-
треба в дорогих і екологічно не-
безпечних ядерних захоронен-
нях. Нині в ядерних реакторах
спалюється уран-235 (0,7% при-
родного урану). Установка зможе
використовувати уран-238. А
крім урану, паливом для неї слу-
гуватиме торій (важкий слабора-
діоактивний метал. — Ред.). Його
запасів, за оцінками вчених, вис-
тачить ще на 4 мільярди років
безперервного вироблення енер-
гії. Так, коли вичерпаються орга-
нічні види палива — вугілля, газ
тощо — тільки такі установки
зможуть продовжити нашу
енергетичну епоху.

Ще одне поле використання
установки — медицина: лікуван-
ня онкозахворювань і виробниц-

тво ізотопів, вкрай потрібних для
діагностики та лікування злоя-
кісних пухлин. Установка зможе
повністю забезпечити всю Украї-
ну такими ізотопами. І споруд-
жувати її можна було б тільки
заради цього — адже здоров’я
трудящих понад усе.

По-третє, установка допоможе
проводити дослідження у новіт-
ніх напрямах. Наприклад, вона
зможе продукувати холодні не-
йтрони, необхідні для досліджен-
ня структури білків.

Які ізотопи використовують-
ся для лікування онкозахворю-
вань?
— Нині в усьому світі медицина
використовує ізотоп технецію-
99. У нього дуже малий час жит-
тя, що робить його абсолютно
безпечним, і він дуже швидко ви-
водиться з організму. Зараз ви-
робляється майже 50 медичних
форм за участю технецію-99.
Про масштаб його використання
красномовно свідчить досвід
США: щодня з ним проводять 5
тисяч операцій (вводять внут-
рішньовенно, перорально). Тех-
нецій-99 незамінний, коли йдеть-
ся про пухлини головного мозку,
адже їх практично неможливо
виявити за допомогою рентгенів-
ської апаратури. Тому американ-
ці і живуть на 15–20 років довше,
ніж українці...

Ми не розвиватимемо техноло-
гію виробництва ізотопів. Замість
цього за гроші, виділені на будів-
ництво установки, плануємо
придбати у німців перевірену
технологію, яка повністю атесто-
вана і сертифікована, щоб відра-
зу розпочати застосування. З іні-
ціативи нашого генерального ди-
ректора при нашому центрі ство-
рюється разом з медсанчастиною
відділення ядерної медицини. А
ми плануємо з часом перетвори-
ти її на Центр ядерної медицини.
Не будемо там робити ніяких від-
криттів — хочемо хоча б стати в
один ряд з Європою й Америкою.
Зараз не час винаходити велоси-
пед — треба зосередитися на лі-
куванні людей.

Установка продукуватиме
тепло та ізотопи одночасно?
— У неї буде дуже багато нейт-
ронних каналів. окремо — для
біологів, фізиків, матеріалознав-
ців, медиків. Самі по собі канали
— задоволення недешеве, кожен
коштує 2-3 мільйони доларів. То-
му інститути повинні розвивати
їх самотужки. На перший час
плануємо запустити п’ять таких
каналів. А потім, розвиваючись,
поступово збільшуватимемо їх
кількість.

Тобто безпосередньо енергію
установка виробляти не буде?
— Не буде. Ми будуємо її тільки
для досліджень. Таку роботу по-
трібно вести крок за кроком, ре-
тельно вивчаючи можливості і
небезпеки.

Але вона могла б виробляти
енергію? І скільки?
— Нині найпоширеніший тип
ядерного реактора у нас — 
ВВр-1000. Це означає, що він ви-
робляє 1000 мегават енергії —
електричної. Теплової — 3000
мегават, тому що ККД тепла
приблизно 30%. Наша установка
вироблятиме на максимальній
потужності 260 кіловат тепла.
об’єднана Європа збирається за-
пустити таку установку в 2022
році, її потужність складатиме
вже 50 мегават. Будувати її пла-
нують на півночі Бельгії, у місті
Мол. Тобто роблять значний крок
уперед — використовувати її не
тільки для проведення дослід-
жень, а й для продукування
енергії. Ми ж робимо крок до до-
слідження на пристойній тепло-
вій потужності.

І коли ви плануєте її будува-
ти?
— Це проект міжнародний, не
тільки України. А США зо-
бов’язані дати на нього гроші. Ми
змусили їх пообіцяти здати цей
об’єкт «під ключ». Тому що сьо-
годні курс долара такий, завтра
він впаде, а післязавтра виросте...
обіцянка «під ключ» означає, що

установка буде добудована у
будь-якому разі, і ми, вважайте,
убезпечилися від стрибків курсу.
Це — плата американців за наш
високозбагачений уран.

А розробляти проект уста-
новки американці допомагали?
— Так. останній етап, концепту-
альний проект, ми розробляли
спільно з Арагонською дослідною
лабораторією — однією з провід-
них у цій галузі. Але будувати
установку вирішили у нас, тому
що ННЦ ХФТІ — інститут, ша-
нований у всьому світі.

На якому етапі перебуває
проект?
— Нещодавно ми приїздили до
Києва на нараду до Державної
інспекції ядерного регулювання
України, щоб обговорити план-
графік дій. Це ж ядерна установ-
ка, її проект проходить багатое-
тапні експертизи та затверджен-
ня. Зовсім скоро подамо Кабінету
Міністрів на затвердження тех-
ніко-економічне обґрунтування,
буде проведена комплексна екс-
пертиза проекту — з екології, з
ядерної та радіаційної безпеки,
щодо відповідності медичним та
будівельним нормам. І вже в се-
редині липня подамо робочий
проект. Постановою Кабінету Мі-

ністрів вже створена міжвідомча
комісія з розробки нашої уста-
новки. Почати будівництво пла-
нуємо 1 жовтня цього року, щоб у
середині 2014-го її включити.
Точніше, включимо її значно ра-
ніше. А в середині року отримає-
мо проектні параметри.

А ви впевнені,  що проект
пройде всі необхідні експертизи
— радіаційну,  екологічну,  ме-
дичну?
— Установка абсолютно безпеч-
на. Ми, розробляючи її, керува-
лися насамперед нормами укра-
їнського законодавства. Що сто-
сується ядерної безпеки, то ви-
користовуємо урану набагато
менше, ніж необхідно для ство-
рення ядерної критичної маси.
Тому вибух відбутися не може. А
радіаційну безпеку будуть забез-
печувати будівельні матеріали

— наприклад, для біологічного
захисту використовуватимемо
так званий важкий бетон, мало
поширений на території України.
Як правило, щільність бетону
становить 2,3 грама на сантиметр
кубічний, а ми будемо викорис-
товувати матеріал з щільністю
4,8 грама, щоб забезпечити по-
вний захист. Працювати поруч з
установкою, безпосередньо
близько, без шкоди для здоров’я
можна буде 8 годин. А за стінами
зали взагалі ніякого випроміню-
вання не буде — доза від цього
джерела буде у кілька разів
нижчою, ніж від сонця або при-
родної радіоактивності Землі.
Природно, якщо така установка
вироблятиме енергію в промис-
лових масштабах, в межах міста
її вже не побудуєш — будуть по-
трібні спеціально відведені місця.
Але це — напрацьована база ви-
мог. І їх порушувати не варто.

І коли ж такі сучасні установ-
ки замінять нині існуючі небез-
печні ядерні реактори?
— Нині існуючі ядерні реактори
рятують Україну. Своєю низькою
вартістю атомна енергія, по суті,
субсидує виробництво всієї іншої
— і теплової, й альтернативної.
Вона справді небезпечна. Але по-
трібно розуміти, що, коли закін-

чаться всі органічні види палива,
залишиться тільки атом. Сонячні,
вітрові та інші так звані віднов-
лювані джерела енергії Україну
не врятують. В Африці чи півден-
ній Італії можна близько 20%
енергії замінити сонячною. У Ве-
ликобританії на узбережжі мож-
на довести до 20% вітрову енерге-
тику. В Україні альтернативна
енергетика може задовольнити
лише 3% потреб. Тому слід просто
зробити ядерну енергетику без-
печною. Найбільш значущий
крок в цьому напрямі робить Єв-
ропа, готуючись до запуску по-
тужної установки в 2022 році.

Але 50 мегават — це все одно
не 1000...
— одразу 1000 мегават — це
просто авантюра. Чесно кажучи,
навіть 50 мегават — це ризикова-
ний крок. Можуть бути помилки.
Йти до нарощування потужності
потрібно уважно і поступово. На-
приклад, така установка вже
функціонує в Білорусі — її по-
тужність обчислюється ватами.
Але вона знаменита у всьому сві-
ті. У нас буде вже 260 кіловат. 

Тобто такі установки буду-
ють у всьому світі — просто по-
ступово збільшується потуж-
ність?
— Так. І ми постійно обмінюємо-
ся досвідом. У МАГАТЕ навіть
створена спеціальна секція під-
критичних збірок. Двічі на рік
збирається засідання, і на ньому
всі країни роблять доповіді та об-
говорюють успіхи і проблеми ви-
робництва та експлуатації таких
установок. А саме міжнародне
агентство координує всі процеси.

Недавно в Італії провели ре-
ферендум і вирішили відмови-
тися від використання ядерної
енергетики. У Японії населення
теж виступає проти атома…
— Україна не має альтернативи
ядерній енергетиці. Можна ло-
кально забезпечувати села енер-
гією з малих ГЕС. Але у промис-
ловому масштабі надія тільки на
атом. Потрібно чітко усвідомлю-
вати, що ядерна енергетика —
найбезпечніша. Просто треба ви-
конувати всі вимоги з безпеки.
Найчастіше причиною проблем є
саме людський фактор. особливо
показова в цьому трагедія на
ЧАЕС — коли просто була орга-
нізована аварія. В аварії на АЕС
«Фукусіма» свою руйнівну роль
зіграла стихія. З іншого боку,
японці, такі розумні люди, побу-
дували АЕС там, де цього робити
не можна було категорично — на
самому березі океану, на місці
найбільшого у світі розлому зем-
ної кори. Вони розраховували,
що будівля витримає землетрус
магнітудою 7-8 балів, а було біль-
ше дев’яти. При цьому станція
витримала — і землетрус, і цуна-
мі. Просто водою залило дизелі,
які повинні були забезпечувати
електропостачання на станції в
аварійній ситуації. отже, припи-
нилося охолодження реакторів.
До речі, Україна у цьому сенсі —
чудова країна. У нас землетрусів
майже не буває.
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«Сонячні, вітрові та інші джерела енергії
Україну не врятують»»

Заступник генерального
директора Національного

наукового центру «Харківський
фізико-технічний інститут» 

Іван КАРНАУХОВ

Досьє «УК» 
Іван КАРНАУХОВ. Народився 19.01.1937 року в Бєлгородській області,

Росія. У 1959 р. закінчив Харківський державний університет, фізико-мате-
матичний факультет. Доктор фізико-математичних наук, професор, член-ко-
респондент НАН України. Лауреат Державної премії України в галузі науки і
техніки 2002 р. Заступник генерального директора з наукової роботи Націо-
нального наукового центру «Харківський фізико-технічний інститут».

На нових установках неконтрольована ланцюгова реакція 
та вибух неможливі
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Відповідальна за випуск Зоя РОМАН, «Урядовий кур’єр»

Зоя РОМАН,  
«Урядовий кур’єр»

Звісно, малі ГЕС не здат-
ні конкурувати з гіган-

тами на зразок ТЕС або
АЕС. Проте вони допомо-
жуть розв’язати цілу низ-
ку проблем — забезпечити
енергією гірські регіони та
запобігти паводкам, від
яких часто страждає За-
хідна Україна. 

Коли розмір 
має значення

До так званих малих ГЕС
(МГЕС), за класифікацією
ООН, належать станції, по-
тужність яких не переви-
щує 15 МВт. Вони поділя-
ються ще на три категорії:
власне малі ГЕС (1–15 МВт),
міні-ГЕС (0,1–1 МВт) та мі-
кро-ГЕС (до 0,1 МВт). Для
порівняння: один-єдиний
блок атомної електростан-
ції має проектну потуж-
ність 1000 МВт, тобто міні-
мум в сотню разів більше.
У середині минулого сто-
річчя в Україні функціону-
вало близько 1500 «крихі-
ток» сумарною потужністю
2000 МВт. Проте з часом,
зрозуміло, їх витіснили по-
тужні енергетичні мон-
стри. І більшість станцій
просто зупинилися. Від-
новлювати та реконструю-
вати їх залишки почали
нещодавно. Нині в Україні
працює понад 80 малих
ГЕС загальною потужніс-
тю 120 МВт. Більшість їх
розташована на швидкоп-
линних карпатських річ-
ках. За рік вони виробля-
ють близько 395 млн
кВт•год. Це всього 0,02%
обсягу виробленої в країні
електроенергії. У той час
коли загальний потенціал
малих річок складає
8,3 млрд кВт•год. Ми вико-
ристовуємо цей потенціал
лише на 5-6%. Для порів-
няння: у країнах Євросою-
зу силу гідроресурсів ви-
користовують на 80%. А лі-
дером у розвитку цього ви-
ду енергетики можна вва-
жати Китай: там більш ніж
20% всієї електроенергії
виробляють 80 тис. малих
ГЕС.

Зараз цікавість до «кри-
хіток» значно зросла.
Особливо після затвер-
дження урядової стратегії
розвитку енергетичного
сектору. Вона передбачає
збільшення до 2030 року
долі «крихіток» у загаль-
ному балансі до 1%, з обся-
гом вироблення енергії у
3,5 млрд кВт•год. Найпер-
спективнішими регіонами
для розвитку малої гідро -
енергетики вважають за-
хідні — Львівська, Івано-
Франківська області та За-
карпаття. Адже на одній
лише Тисі таких малих
станцій можна побудувати
принаймні 11.

Карти на стіл
Відповідей на запитання,

чому ж вони не будуються,
багато. Серед них — брак
сучасних атласів річок Ук-
раїни. Карти гідропотен-
ціалу, які друкуються до-
нині, засновані на резуль-
татах вивчення двадцяти-
річної давнини. За цей час
багато змінилося: деякі рі-
ки стали повноводішими,
деякі — навпаки, обміліли.
Русла деяких штучно змі-
нили — особливо це сто-
сується річок у регіонах,
яким пощастило отримати
статус курортних. Погодь-
теся: засипати частину ви-

гину місцевої невеликої
річки значно простіше,
аніж спробувати замулити
частину Дніпра у міській
межі Києва. 

А відсутність точних да-
них, звісно, не допомагає
потенційним інвесторам
відшукувати території,
придатні для будівництва
малих ГЕС. 

До того ж, таке будівниц-
тво — задоволення не з де-
шевих. Як мінімум 10 тис.
гривень потрібно вкласти у
кожен кіловат потужності

станції, щоб отримати ре-
зультат. В цілому каскад з
чотирьох малих ГЕС за-
гальною потужністю 30 МВт
коштуватиме принаймні 70
мільйонів доларів.

Покращити матеріаль-
ний бік ситуації змогла б
державна підтримка. На-
приклад, скасування уря-
дом імпортного мита на
ввезення агрегатів, необ-
хідних для зведення або
реконструкції ГЕС. Турбі-
ни для «крихіток» на віт-
чизняних теренах вироб-
ляє лише «Турбоатом» та
його підрозділи. Його про-
дукція значно дешевша за
імпортні аналоги. Та й
асортимент не вражає ба-
гатством — лише на 4–5
видів водотоків (у Європі
— мінімум на 30–40). 

Також значним полег-
шенням для власників
МГЕС міг би стати пере-
гляд розміру «зеленого»
тарифу, за яким купують
енергію, вироблену такими
станціями. Наразі він ста-
новить 88,08 коп. за
кВт•год. Для порівняння:
кіловат-година, вироблена
сонячними електростан-
ціями, оцінюється в 528,52
коп. Або хоча б знизити
для МГЕС збір за особливе
водокористування. Нині
такий збір установлено на
рівні 0,98 коп. за 100 куб. м

води. Адже чим потужніша
станція, тим більше води
вона пропускає. А відпо-
відно тим більше грошей у
буквальному сенсі вимива-
ються з її рахунків. 

Гальмують розвиток ма-
лої гідроенергетики і щу-
пальці бюрократії. Щоб
збудувати навіть наймен-
шу ГЕС, потрібно назбира-
ти 60 узгоджувальних ак-
тів та дозволів. Звісно, час-
тина паперів необхідна: як
не крути, але навіть така
крихітна ГЕС у разі полом-
ки може наробити багато
біди. Але навіщо, скажімо,
укладати угоду про під-
ключення станції до єдиної
енергетичної системи Ук-
раїни, якщо у районі будів-
ництва нема ліній електро-
передач і всю отриману
енергію станція постачати-
ме місцевому заводу з ви-
робництва бубликів? 

Кому потрібне
маля?

Питання використання
електроенергії, виробленої
малими ГЕС, стоїть теж
доволі гостро. Адже часто в
гірських регіонах справді
нема потужних ліній елек-
тропередач, куди можна
було б «скидати» енергію
для подальшого продажу її
в об’єднаній енергосистемі
і, відповідно, отримувати
за це гроші за «зеленим»

тарифом. Якщо ж їх немає,
станція забезпечує енер-
гією найближчі населені
пункти. Розв’язати цю про-
блему міг би розвиток ін-
фраструктури — наприк-
лад будівництво санаторіїв
та баз відпочинку в Кар-
патському регіоні. Зараз
такі об’єкти змушені під-
ключати до ліній електро-
передач, які існують ще з
радянських часів і можуть
бути банально не розрахо-
вані на раптове збільшення
споживання електрики,
особливо таке значне. Най-
кращий вихід для таких
потужних будівель —
власна ГЕС: і електрика,
вважайте, безкоштовна, і
перебоїв з постачанням не
виникає. Звісно, якщо за
нею добре стежити та не
порушувати правил безпе-
ки. Саме таким шляхом
розв’язали проблему енер-
гозабезпечення туристич-
них комплексів Швейца-
рія, Австрія та Німеччи-
на: там більш ніж 80% та-
ких об’єктів забезпечують
електрикою малі гідрое-
лектростанції. 

Якщо ж відкинути без-
посередню функцію стан-
цій, відразу стає зрозуміло
інше: МГЕС — вигідний
спосіб розв’язати наболілу
проблему повеней. Будів-
ництво будь-якої, навіть
найменшої ГЕС так чи
інакше потребує зведення
дамби та формування во-
досховища. Такі дамби —
це простий і надійний спо-
сіб упоратися навіть з ду-
же значними, неконтро-
льованими та неочікувани-
ми обсягами води, адже са-
ме для цього вони й при-
значені. Тому замість сізі-
фової праці з формування
сухих дамб після чергової
повені варто було б виділи-
ти кошти на будівництво

або реконструкцію МГЕС. І
на довгий час убезпечити
західний регіон від великої
води.

Крім водорегулюючої,
водосховища малих ГЕС
здатні відігравати важли-
ву роль у розвитку рибного
господарства. До умов гір-
ських річок Карпат най-
краще пристосовані фо-
рель струмкова та рай-
дужна та харіус європей-
ський. А в середніх та
нижніх течіях деяких гір-
ських річок, таких як Те-
ресва, Теребля, Тиса,
Прут і Черемош, водиться
найцінніша риба карпат-
ського басейну Дунаю —
лосось дунайський. Водос-
ховища МГЕС стали б
прекрасними місцями для
розведення цих рідкісних
видів риби. 

Вода без землі —
ніщо?

Відведення земельної ді-
лянки — окрема тема і чи
не найбільша проблема, з
якою доводиться зіткнути-
ся всім, хто хоче збудувати

малу гідроелектростанцію.
Насамперед у гірських ре-
гіонах вільної землі, при-
датної для будівництва, не
так вже й багато. Більшість
наявних ділянок вже давно
взяли в оренду спритні
ділки. Самі вони, звісно, ні-
чого на них не будують.
Але готові передати тим-
часову власність в оренду
справжньому інвестору —
звісно, за ціною, в три рази
вищою, аніж початкова.

Проте навіть наявність
вільної, ніким не орендо-
ваної ділянки, придатної
для будівництва, ще не
означає, що потенційному
інвестору   вдасться   щось
звести. Наприклад, у
2009 році компанія Ukre-

nergy Holding (управляю-
чий партнер спільного хол-
дингу експортера вітчиз-
няної електроенергії ДП
«Укрінтеренерго» та швей-
царської компанії Korlea
Invest Holding) заявила
про намір збудувати пер-
шу малу ГЕС на річці Те-
ресва у Закарпатській об-
ласті (Тячівський район).
Інвестиційний проект вар-
тістю 110 млн євро перед-
бачав поступове введення
в експлуатацію каскаду з
чотирьох «крихіток» по-
тужністю 6 МВт кожна. За-
гальний обсяг електрое-
нергії, які виробляла б нова
ГЕС, складав би 100 млн
кВт•год на рік. Тоді ж ста-
ло відомо, що під будівниц-
тво виділено земельну ді-
лянку 17,2 га. 

Минуло два роки, а бу-
дівництво нової МГЕС на-
віть не розпочалося. При-
чина — корупція у вирі-
шенні земельного питання.
Як розповів «Урядовому
кур’єру» керівник проекту
Євген Бобров, «реалізацію
проекту довелося призу-
пинити, оскільки ми так і
не отримали земельну ді-
лянку. Отримали висновки
державної експертизи на
техніко-економічне об-
ґрунтування проекту, під-
готували власне сам про-
ект. Але ходу будівництву
не дають». 

Звісно, в інвесторів, гото-
вих вкласти понад сто мі-
льйонів євро у будівництво
МГЕС, немає бажання «да-
вати на лапу» чиновникам.
«Вони ж просять не тисячу
й не дві, ви ж розумієте. Та
й ми знаємо: якщо запла-
тимо комусь одному, з нас
решту просто здеруть. То-
му поки що просто вичі-
куємо», — зізнається Єв-
ген Бобров. 

Тож перш ніж реалізу-
вати програму з розвитку
енергетичного сектору та
будівництва малих ГЕС (і
навіть житлових будинків),
владі потрібно розв’язати
одну-єдину проблему:
змусити чиновників не ви-
магати грошей за те, що
має надаватися на закон-
них підставах.

Маловодні процедури
ВІДРОДЖЕННЯ. Будівництво гідроелектростанцій на гірських річках дасть змогу
забезпечити енергетичну незалежність багатьох районів країни

Загальний потенціал малих річок
становить 8,3 млрд кВт·год. 
Україна використовує його лише на 5%.
Європа — на 80%.

Нині в Україні працює понад 80 малих ГЕС
загальною потужністю 120 МВт. 
За рік вони виробляють близько 
395 млн кВт·год енергії.

Шишацька ГЕС на Пслі і енергію виробляє, і повеням перешкоджає
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За даними Міністерства енергетики та вугільної промисловості


