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З ПЕРШИХ ВУСТ

Ні для кого не таємниця, що
паливно-енергетичний ком-

плекс нашої держави — один із
найскладніших та водночас най-
потужніших. Про перспективи
його розвитку та проблеми,
пов’язані з енергобезпекою, —
наша розмова з міністром енер-
гетики та вугільної промисловос-
ті Юрієм Бойком.

У пошуку компромісу
Сьогодні тривають перегово-

ри між Україною і Росією щодо
ціни газу. Що нас чекатиме
взимку? 
— ми ведемо діалог з російськими
партнерами і ретельно зважуємо
всі умови, які обговорюються. 

Прийняття попереднім урядом
невиважених рішень за одну ніч
у 2009 році поставило нас у неви-
гідне становище. Ціна імпортного
газу з урахуванням вартості
транзиту у нас більша, ніж у єв-
ропейських країнах. У Німеччині
газ коштує 412 доларів, транзит
від нас до Німеччини — 80 дола-
рів. Тобто в нас газ повинен кош-
тувати 330 доларів.

У січні Президент України зіб-
рав нараду і сказав, що досить у
когось щось просити і потрібно
робити державу енергетично не-
залежною. Глава держави визна-
чив такі пріоритети: збільшення
власного видобутку, заміщення
імпортного газу вітчизняним ву-
гіллям і диверсифікація джерел і
маршрутів постачання газу. За
всіма цими напрямами прово-
дять успішну роботу. 

Навесні ми підписали контракт
з німецькою RWE на 5 млрд кубів
газу, а з листопада почали його
транспортувати з Європи. Вар-
тість цього газу значно нижча,
ніж російського. 

26 листопада розпочинається
реалізація Національного проекту
«LNG-термінал», який дасть
можливість отримувати 10 млрд
кубометрів зрідженого газу щорік. 

Нещодавно я проводив перего-
вори у Туреччині щодо участі
України у проекті «Трансанато-
лійського газопроводу». ми пода-
ли офіційну заявку консорціуму
«Шах-Деніз», де показали пере-
ваги нашої газотранспортної сис-
теми, і працюємо над тим, щоб
каспійський газ пішов через на-
шу ГТС і наші газосховища до
Європи.

В цілому, Україна успішно
реалізовує політику, спрямовану
на забезпечення власної енерге-
тичної незалежності.

Держава належно підготува-
лася до осінньо-зимового періоду
і створила умови для надійного
транзиту російського газу до Єв-
ропи. Готуючись до опалюваль-
ного сезону, ми накопичили у
підземних сховищах Дк «Укр-
трансгаз» понад 20 млрд кубо-
метрів газу. Запаси газу сформо-
вані на торішньому рівні. А ре-
сурс вугілля — приблизно на мі-
льйон тонн більший, ніж у 2011
році. 

Торік держава пройшла один
із найважчих опалювальних се-
зонів в історії. Проте ми не зупи-
нили жодного підприємства і за-
безпечили їх у повному обсязі
всіма видами енергії. 

У період екстремальних холо-
дів Україна на прохання Туреч-
чини надала їй додаткові обсяги
газу з власних сховищ. Це вкотре
засвідчило ефективність вико-
ристання українських газосхо-
вищ для надійного постачання
російського газу в європейські
країни.

На які поступки готова піти
Україна в переговорному проце-
сі за ціною на газ,  і чи готова за-
хищати свої права у міжнарод-
них судах?
— Є принципова позиція керів-
ництва держави, яка міститься в
основі всіх переговорів. По-пер-
ше, ми готові створювати модель
із партнерами на паритетних
умовах і з урахуванням наших
національних інтересів. По-дру-
ге, будемо вести переговори
скільки потрібно, аби державні
інтереси відстояти. 

Переговори тривають: є мо-
менти, за якими ми зблизилися,
є моменти, за якими у нас є при-
нципові розходження. 

Україна закуповуватиме газу
стільки, скільки потрібно для на-
шої економіки. У цьому році ми
купимо 26 млрд куб. метрів, на-
ступного року плануємо ще зни-
зити обсяги. 

ми будемо діяти відповідно до
національних інтересів і готові їх
відстоювати в Лондоні, Парижі
чи Стокгольмі. До речі, нещодав-
ні судові процеси між «Газпро-
мом» і європейськими компанія-
ми закінчилися тим, що суд ви-
знав правоту європейських ком-
паній. 

Моделювання
ситуації і власні
можливості

Створення тристороннього
нафтогазового консорціуму ще
актуальне?
— Розглядаємо різні варіанти і
зважуємо, наскільки вони вигідні
для України. обговорюємо праг-
матичні питання, пов’язані з ро-
ботою нашої газотранспортної
системи, обсягом закупівлі газу,
управлінням ГТС. 

Я вважаю, що буде знайдено
комплексне рішення, пов’язане з
гарантіями транзиту і вартості
газу. Україна є одним із найбіль-
ших споживачів російського газу
в Європі, тому вони зацікавлені у
нашому ринку.

Видобуток вуглеводнів в
Україні. Ви задоволені показ-
никами? 
— ми збільшили видобуток вуг-
леводнів, це пріоритет № 1, ос-
кільки, хоч де б ми купували газ,
це означає, що кошти з нашої
економіки йдуть в чужу. 

Уряд веде активну роботу для
збільшення власного видобутку
вуглеводнів. Продовжуємо осво-
єння одеського та Безіменного
родовищ на морських шельфах.
Проводимо конкурси на реаліза-
цію проектів з видобутку нетра-
диційних ресурсів газу, зокрема
сланцевого, газу ущільнених ко-
лекторів, метану вугільних плас-
тів. 

Торік Україна вперше за п’ять
років збільшила видобуток газу.
Цього року ми продовжуємо на-
рощувати видобуток, а наступно-
го року обженемо Румунію за об-
сягами видобутку на шельфах. У
2015 році, добуваючи 3 млрд ку-
бометрів газу в акваторії Чорного
моря, ми будемо видобувати на
шельфі більше, ніж інші країни в
акваторії Чорного моря загалом.

Також збільшуємо обсяги ви-
добутку вуглеводнів на існую-
чих родовищах, використовую-
чи інтенсифікацію і впровад-
ження інноваційних методів екс-
плуатації родовищ; розширює-
мо обсяги проведення геолого-
розвідувальних робіт. Ще одне з
пріоритетних завдань — видо-
буток енергоносіїв з нетрадицій-
них джерел. 

Що робить уряд для збере-
ження стабільності на ринку на-
фтопродуктів?
— ми постійно відслідковуємо си-
туацію на ринку нафтопродуктів,
щоб забезпечити стабільність для
споживачів та учасників ринку. 

Для цього здійснюємо низку як
тактичних, так і стратегічних
кроків. Зокрема діє плаваюча ак-
цизна ставка на пальне, провади-
мо заходи щодо закриття неле-
гальних мінізаводів із виробниц-
тва нафтопродуктів. На законо-
давчому рівні прийнято рішення
з впровадження додавання біо-
етанолу в бензин. Найближчим
часом заплановано налагодити
газифікацію вугілля для виготов-
лення світлих нафтопродуктів і
заходи із збільшення власного
видобутку нафти.

окрім того, серйозно зайняли-
ся відновленням робіт вітчизня-
них НПЗ та їх модернізації. 

Атомні станції
і вугільні шахти.
Перспективи?

За чиї гроші добудовуватиме-
мо атомні енергоблоки на
Хмельницькій АЕС?
— Спорудження третього й чет-
вертого енергоблоків Хмельниць-
кої АЕС має велике значення для
української економіки та в цілому
для енергозабезпечення країни. 

Парламент прийняв закон, яким
передбачено спорудження двох
однотипних енергоблоків встанов-
леною потужністю 1000 мВт ко-
жен. Виробництво електроенергії
на цих енергоблоках становитиме

понад 15 044 млн кВт·год на рік
(приблизно стільки ж вироб-
ляють усі наші електростанції
за місяць).

У проекті враховано і важли-
вий соціальний аспект: додатково
буде створено приблизно 1900 ро-
бочих місць, а на період будівниц-
тва чисельність будівельного
персоналу становитиме майже
5000 осіб. Також 100 млн гривень
буде направлено на спорудження
об’єктів соціального призначення.

Угодою між урядами України
та Росії передбачено, що за умо-
ви часткового співфінансування
з української сторони російська
сторона забезпечує організацію
фінансування. Використовуючи
залучення кредитів, заплановано
забезпечити фінансування 80%
вартості будівництва.

У грудні 2010 року було при-
йнято рішення про продовження
терміну експлуатації двох енер-
гоблоків Рівненської АЕС. Украї-
на отримала практично два но-
вих сучасних енергоблоки з тер-
міном експлуатації до 20 років. 

один із пріоритетів нашої енер-
гетичної незалежності — підви-
щення безпеки атомних станцій.
ми були однією з трьох країн, які
після трагедії на Фукусімі ініцію-
вали проведення стрес-тестів
АЕС і повністю їх виконали. У кін-
ці року ми підпишемо кредитну
угоду з «Євроатомом» і приблизно
мільярд доларів вкладемо в підви-
щення безпеки наших АЕС. 

Чого чекати від виробництва
власного ядерного палива?
— Нещодавно в кіровоградській
області було почато споруджен-
ня заводу з виробництва ядерно-
го палива у співпраці з росій-
ським «Росатомом». Після вве-
дення в дію завод дасть можли-

вість повністю забезпечити всі
енергоблоки на вітчизняних АЕС
українським паливом. 

Україна отримає найсучасніше
виробництво і технології, що да-
дуть змогу забезпечувати потре-
би власних АЕС в тепловиділяю-
чих збірках та експортувати це
паливо.

Що треба зробити,  аби ву-
гільна галузь запрацювала на
повну потужність?
— Україна взяла курс на замі-
щення імпортного газу власними
енергоносіями, зокрема вугіл-
лям, обсяги видобутку якого ак-
тивно нарощують. Цього року ми
розраховуємо видати на-гора 85
млн тонн вугілля. Тобто ще 3–4
млрд кубів імпортного газу змо-

жемо замістити вітчизняним ву-
гіллям. отже, збережемо для
країни приблизно 1,5–2 млрд до-
ларів. Також ми плануємо побу-
дувати три підприємства з гази-
фікації вугілля з використанням
новітніх технологій, які вже ви-
пробувані в Європі й китаї.

Відновлювана
енергетика

Яка нині ситуація з гідрое-
нергетикою в країні?
— Серед найбільших проектів у
гідроенергетиці, які будуть реалі-
зовані найближчим часом, — бу-
дівництво першої черги Дністров-
ської ГАЕС у складі трьох гідроаг-
регатів. Уже завершено будівниц-
тво верхньої водойми на цій гід-
роакумулюючій станції. Наступ-
ного року буде введено в експлуа-
тацію другий гідроагрегат першої
черги Дністровської ГАЕС, а у
2014 — третій. Ця ГАЕС стане
найбільшою у Європі та ввійде до
п’ятірки найбільших у світі. 

До кінця року буде завершено
розробку ТЕо каховської ГЕС-2,
а наступного року почнеться бу-
дівництво канівської ГАЕС. Її
перший гідроагрегат запланова-
но ввести в експлуатацію у 2015
році.

крім того, ми залучили значні
кошти від міжнародних фінансо-
вих організацій ЄББ та ЄІБ на
реабілітацію українських ГЕС. 

З лютого 2011 року наша
країна є членом Енергетичного
співтовариства. Як просувається
наша співпраця в галузі енерге-
тики в рамках цієї організації?
— З 1 лютого 2011 року Україна
набула повноправного членства в
Енергетичному співтоваристві.
Незважаючи на короткий термін

членства, ми можемо говорити
про відчутні успіхи в адаптації
законодавства України до стан-
дартів ЄС. 

однак нам незрозуміла пози-
ція європейських колег, які під-
писали домовленості про будів-
ництво газопроводу «Південний
потік», що суперечить енерге-
тичному законодавству ЄС і є за-
грозою енергетичній безпеці Ук-
раїни.

Водночас ми повною мірою ви-
користовуємо свої права як чле-
на Енергетичного співтоварис-
тва, зокрема це засвідчили пере-
мовини про постачання газу з
Європи в Україну. 

Віталій ЧЕПІЖКО,   
«Урядовий кур’єр»
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ДОСЬЄ «УК»

Юрій БОЙКО. Народився 9 жовтня 1958 р. у Горлівці Донецької області.
Має дві вищі освіти. 1999 р. — червень 2001 р. — голова правління ВАТ «Ли-
сичанськнафтооргсинтез». Червень 2001-го — серпень 2001 р. — гендирек-
тор ДП «Укрвибухпром». Серпень 2001-го — січень 2002 р. — голова прав-
ління ВАТ «Укртатнафта». Січень 2002 — березень 2005 рр. — голова прав-
ління НАК «Нафтогаз України». Тоді ж призначений держсекретарем Мініс-
терства палива та енергетики. Червень 2003 — березень 2005 рр. — перший
заступник міністра палива та енергетики. Серпень 2006 — грудень 2007 рр.
— міністр палива та енергетики України. З 11 березня 2010-го — міністр
енергетики та вугільної промисловості України.

«Ми відстоюємо національні інтереси 
в енергетичному питанні»

Міністр енергетики та вугільної
промисловості України 

Юрій БОЙКО 

Україна закуповуватиме газу стільки, скільки
потрібно для нашої економіки. У цьому році ми
купимо 26 млрд куб. метрів, наступного року
плануємо ще знизити обсяги. 

Україна взяла курс на заміщення імпортного газу
власними енергоносіями, зокрема вугіллям,
обсяги видобутку якого активно нарощують. Цього
року ми розраховуємо видати на-гора 85 млн тонн
вугілля. Тобто ще 3–4 млрд кубів імпортного газу
зможемо замістити вітчизняним вугіллям.
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ПОДІЇ ТА КОМЕНТАРІ

Галина РАДІОНОВА 
для «Урядового кур’єра»

Цьогоріч завершується
перший період дії зо-

бов’язань країн за Кіот-
ським протоколом. Чимало
з них не надто задоволені
підсумками участі в Кіото-1
і піддали сумніву свою
участь у другому періоді
(2013–2020 рр.). Зокрема це
Австралія, Нова Зеландія і
Росія. Про те, чому так ста-
лося і яка позиція України у
цьому питанні, досліджував
«УК».

У середині жовтня пре -
м’єр-міністр нашої північ-
но-східної сусідки Дмитро
Медведєв досить красно-
мовно і критично зауважив:
«Якихось особливих вигод
від Кіотського протоколу
ми не отримали в комерцій-

ному плані, не змогли ско-
ристатися як належить. А
тому чи доцільно продов-
жувати в ньому участь?».
На відміну від Росії, участь
якої ще не визначена, від
Кіото-2 уже відмовилися
США, Японія і Канада. Ар-
гументом став незначний
вплив на припинення зрос-
тання глобальної темпера-
тури. Та, як зазначають
фахівці, справжні причини
інші. США відмовляється
від участі, бо посідає друге
місце за викидами парни-
кових газів і не хоче брати
на себе ніяких зобов’язань.
Канада відмовилася вико-
нувати їх у повному обсязі
ще в першому періоді, а
Японія виступає за двосто-
ронній формат співпраці.

Про те, що й Україна мо-
же відмовитись від участі в
Кіото-2, якщо квоти з про-
дажу викидів парникових
газів з першого періоду не
буде перенесено на другий,
«УК» дізнався з вуст фа-
хівців Національного еко-
логічного центру України
(НЕЦУ), яким нібито по-
трапило до рук листування
між представниками укра-
їнських владних кабінетів. 

За словами координатора
програм зі зміни клімату
НЕЦУ Марії Сторчило, по-
перше, не лише вихід із
Кіотського протоколу, а й
перенесення квот небезпеч-
не для подальшої боротьби
зі змінами клімату. Чому?
Бо пропозиція на цьому
ринку значно перевищує
попит, а тому вартість квот

щоразу знижується (з 10 єв-
ро на початку Кіото-1 до
менш ніж 1 євро за тонну
СО2 у 2012-му. — Авт.). За її
даними, лише за період Кіо-
то-1 Україна спромоглася
продати близько 2% квот.
Крім неї на перенесення
квот претендують Росія, Бі-
лорусь тощо. Уже на сьогод-
ні нараховано майже 4 гіга-
тонни надлишкових квот. А
це вчетверо вище від вики-
дів Європи за рік. Якщо ці
обсяги таки перенесуть на
Кіото-2, то країнам просто
буде невигідно скорочувати
викиди всередині країни, їм
легше буде купити задеше-
во квоти в інших. А це фак-
тично нівелює ідею Кіот-
ського протоколу.

За її прогнозами, до кра-
їн, які розвиваються низь-
ковуглецевим шляхом і що
вийдуть із Кіото, ЄС засто-
совуватиме додаткові по-
датки на товари, в яких не
обраховуватимуться вики-
ди парникових газів при
виробництві і які йтимуть
на експорт. Першим відго-
лоском цього стали пробле-
ми іноземних авіакомпаній,
що роблять рейси в ЄС, які
оподатковуватимуться по-
датками на викиди. Це бу-
дуть механізми, які вирів-
нюють умови ведення біз-
несу на різних континен-
тах, пояснила вона.

До того ж, під час Кіото-1
Україна істотно скоротила
викиди (на 60% до показни-
ків 1990 року, тоді як брали
на себе зобов’язання зберег-
ти їх на тому самому рівні.

— Авт.) значною мірою че-
рез падіння промвиробниц-
тва, а не завдяки спеціаль-
ним заходам, наголосив екс-
перт з енергетичних питань
НЕЦУ Олексій Пасюк. «На-
віть з оновленою енергос-
тратегією до 2020 року, яка
передбачає збільшення спа-
лення вугілля, ми навряд чи
збільшимо викиди на 20% до
рівня 1990 року. Щоб вики-
дати до 2020 року 80% (до

рівня 1990 року), про які ми
заявляємо, мені навіть важ-
ко уявити, що треба зроби-
ти, — додав він. — Тож Ук-
раїна зможе виконати зо-
бов’язання за Кіото-2 і без
перенесення квот і навіть
взяти на себе амбіційніші ці-
лі зі скорочення викидів». 

Про те, чи братиме участь
Україна в Кіото-2, і про по-
зицію України з перенесен-
ня непроданих у першому

періоді Кіотського протоко-
лу квот «УК» поцікавився у
Держекоінвестицій. Саме ця
установа є розпорядником
коштів зелених інвестицій
та проектів спільного впро-
вадження і братиме участь в
обговоренні «правил гри» на
наступний період під час 18-
ї конференції ООН зі зміни
клімату (що проходитиме з
26 листопада по 7 грудня у
Катарі). 

Україна братиме участь у Кіото-2
ПІДСУМКИ. Наша держава стала світовим лідером з продажу квот з викидів парникового газу
в рамках першого періоду Кіотського протоколу 

Владислав
ЯКУБОВСЬКИЙ, 

голова Державного
агентства 

з екологічних
інвестицій:

— Для України участь у Кіото-2 надзвичайно
важлива і потрібна. У першому періоді наша
держава отримала величезний досвід з реалі-
зації економічних механізмів Кіотського прото-
колу, особливо проектів спільного впроваджен-
ня (ПСВ). Станом на 1 листопада наша країна
зайняла 50,4% світового ринку одиниць скоро-
чення викидів парникових газів (ОСВ), введе-
них в обіг за підсумками верифікації україн-
ських ПСВ. Фактично ми перші у світі за кіль-
кістю затверджених ПСВ за національною і
міжнародною процедурами. 

У 800 млн євро оцінюється сума інвестицій,
отриманих українськими підприємствами від
іноземних інвесторів за введені в обіг та пере-
дані одиниці установленої кількості (ОУК) ви-
кидів парникових газів та ОСВ. 

Крім того, в активній стадії реалізації пере-
бувають проекти за схемою зелених інвести-
цій, кошти на які, а це близько 470 млн євро,
залучені шляхом продажу ОУК японським та
іспанським партнерам. Японці вже погодили
551 проект у 24 регіонах України на понад 3,8
млрд грн із очікуваними щорічними скорочен-

нями викидів парникових газів — 119,5 тис.
тонн СО2. Тривають переговори з погодження
й інших проектів, що реалізовуватимуться за
японськими договорами. Іспанці ж відібрали
чотири проекти, за якими нині завершується
розробка проектної документації.

Україна має й надалі бути послідовною в на-
прямку боротьби з глобальною зміною клімату,
не допускаючи розриву у зобов’язаннях. Тому
участь у Кіотському протоколі для України за-
лишається одним із важливих державних пріо-
ритетів. 

Щодо повного перенесення невикористаних у
Кіото-1 квот на наступний період, то Україна має
усі права для цього в рамках параграфа 13 стат-
ті 3 Кіотського протоколу. І це зовсім не означає
якусь експансію на ринку вуглецевих квот з боку
України. Виключно важливим у цьому контексті
є продовження реалізації у перехідному періоді
від першого до другого періоду дії Кіотського
протоколу «пізніх» проектів ПСВ, які почалися
тільки 2011-го або навіть 2012-го. Наші підпри-
ємства мають продовжити модернізацію свого
виробництва, впровадження енергоефективних
технологій і скорочення викидів. Аби розширити
ці можливості та брати участь у торгівлі квотами
на зовнішніх ринках, ми розробляємо законоп-
роект про регулювання викидів парникових газів
в Україні. Фактично йдеться про створення внут-
рішнього ринку торгівлі квотами. 

ДОВІДКА «УК»

Кіотський протокол прийня-
тий у грудні 1997 р. як допов-
нення до Рамкової конвенції
ООН зі зміни клімату. Він зо-
бов’язує розвинуті країни і краї-
ни з перехідною економікою за
перший період (з 1 січня 2008
р. по 31 грудня 2012 р.) скоро-
тити і стабілізувати викиди в
атмосферу парникових газів,
що спричиняють глобальне по-
тепління. Так, ЄС взяв на себе
зобов’язання до кінця 2012 ро-
ку скоротити викиди на 8%,
Японія і Канада — на 6%, краї-
ни Східної Європи і Прибалти-
ки — на 8%, Росія і Україна —
зберегти їх на рівні 1990 року. 

Світлана ДІВНА 
для «Урядового кур’єра»

На жаль, відновлювана
енергетика, не без допо-

моги лобістів-представників
викопних видів палива, оброс-
тає міфами і стає схожою на
мачуху. Щодо традиційної
енергетики на споживачів по-
всякчас намагаються одягти
рожеві окуляри, перетворив-
ши її на таку собі Попелюшку.
Ми спробували розібратися,
що міф, а що правда в цій іс-
торії.

Міф перший:
земля

Найбільш поширений міф,
що сонячні й вітрові елек-
тростанції потребують чима-
лої площі, яку варто було б
використати під агровироб-
ництво. Справді, кожні 5–15
кВт під вітряками «з’їдають»
ділянку 1 кв. км, але для них
(як і для СЕС) виділяють зем-
лі не сільгосппризначення:
кар’єри, пустирі, території зі
складним рельєфом тощо.
Після них ґрунти хоч і дегра-
дують (від надмірного заті-
нення), але їх можна віднови-
ти. На відміну від тисяч гекта-
рів під шламовими звалища-
ми або складами з паливом.
Не згадуючи вже про те, що
видобуток вугілля спричиняє
осідання ґрунтів і підтоплення
(лише у Донецьку підтоплено
31% земель, в Макіївці —
42%). При виробництві ядер-
ного палива ще гірше. Для от-
римання однієї тонни такого
палива потрібно видобути 3

тис. тонн уранової руди, а піс-
ля відпрацювання захоронити
приблизно 2200 тонн радіоак-
тивних відходів. Могильники,
у яких вони зберігаються, до
речі, розташовані не на Міся-
ці, а поруч із нашими домівка-
ми. Тоді як при виробництві
сонячної чи вітрової енергії
ховати у землю нічого не тре-
ба, та й вартість палива до-
рівнює нулю. 

Мало не забули! Численні
ТЕС, АЕС теж не зависають у
повітрі, а стоять на землі, пе-
ретворюючи її на техногенні
пустелі. Та й під трубопрово-
ди, дороги, насосні і компре-
сорні станції територію теж
виділяють. То чи варто доріка-
ти безпаливній і безвідходній

енергетиці за «потяг» до вели-
ких ділянок або псування ес-
тетичного сприйняття ланд -
шафту?

Міф другий:
загрози 

Другий міф, що «зелена»
енергетика не така вже й зе-
лена. Бо ВЕС шкодять здо-
ров’ю людей, генерують шум і
вбивають птахів, а сонячні мо-
дулі виробляють із викорис-
танням токсичних речовин, які
погано впливають на екологію.
Та все пізнається у порівняні. 

Сучасні ВЕС на відстані до
300 метрів генерують звук,
не сильніший за звук домаш-
нього холодильника. Перед їх

встановленням досліджують
шляхи міграції птахів. Щодо
сонячних батарей, то при їх
виробництві використовують
кремній (якого вдосталь у
звичайному піску), фосфор і
галій (1–2 клас небезпеки),
інколи кадмій-телур. Та, як
наголошують фахівці, цей
продукт майже повністю (до
98%) разом з іншими токсич-
ними речовинами використо-
вують для виробництва
фарб, елементів живлення,
електронного обладнання,
пестицидів тощо. Тож люд-
ство, зокрема й критики со-
нячної енергетики, повинні
відмовитися від мобільних те-
лефонів, комп’ютерів і еле-
ментів живлення.

Міф третій:
вартість 

І зрештою третій міф: доро-
ге обладнання й енергія. З
2008 року вартість сонячних
модулів щороку знижується на
10–15%. А ККД з 6% у перших
батарей зріс до 15% і вище —
у сучасних (а в дорожчих до
30–35%). Згадаймо, що таке
об’єкти традиційної енергети-
ки в Україні. Переважно це —
енергоємні підприємства, зно-
шені на 70–80%. Їх модерніза-
ція потребує колосальних ре-
сурсів. Загалом реформуван-
ня всієї енергетики розробни-
ками оновленої «Енергетичної
стратегії України до 2030 ро-
ку» оцінено 1,7 трлн грн. Став-
ку зроблено на традиційну
енергетику, як більш рента-
бельну. Але, коли в Україні ка-
жуть про привабливіші ціни на
енергію, вироблену з викопних
видів палива, скромно забува-
ють включити до «прейскуран-
та» ще й державні дотації у цю
галузь. До речі, дотується тра-
диційна енергетика не лише в
Україні, а й у інших країнах. 

Приміром, у 2008 році лише
на традиційно збиткову вугіль-
ну галузь виділяли майже 7,5
млрд грн дотацій, тобто 3% від
річного бюджету країни. Тоді
ціна на вугілля складала 75%
від собівартості його видобут-
ку. З держбюджету-2012 на
часткове покриття витрат із со-
бівартості готової товарної ву-
гільної продукції було виділено
7,8 млрд грн і ще 2,1 млрд грн
за законом від 1 жовтня.

Сьогодні у спробах макси-
мально замістити імпортний

природний газ дороге вітчиз-
няне вугілля низької якості
перетворюється на стратегіч-
ний ресурс. Це потребувати-
ме сотень мільярдів гривень
нових державних вливань.
Тоді як довготривала криза у
вітчизняному вуглепромі на-
водить на думку, що великі
обсяги державних субсидій
витрачають неефективно. А в
планах уряду лише нарощу-
вання обсягів видобутку до
130 млн тонн у 2030 році
енергоресурсу із вкрай сум-
нівними екологічними харак-
теристиками. Тим часом у
суспільстві є побоювання, що
реконструйовані за кошти
держави і переведені на ву-
гілля ТЕЦ потім приватизують
за безцінь приватні компанії.
Тобто держава знову дотува-
тиме приватний капітал.

Якщо традиційна енергети-
ка так само користується до-
таціями, як і альтернативна,
чи є сенс її прихильникам й
надалі генерувати ще один із
найпоширеніших міфів про
відновлювану енергетику, що
вона нібито існує лише за дер-
жавний кошт? Можливо, при-
чина генерації подібних міфів
— у прагненні усунути конку-
рента у доступі до бюджетних
грошей?

Деякі вже надто негативно
налаштовані опоненти альтер-
нативної енергетики ладні по-
рівнювати її із казковим голим
королем, якому ніхто не нава-
жується сказати правду. Та
якщо відібрати державні дота-
ції у традиційної енергетики,
наскільки вона виявиться
«одягненою»?

Який король голий?
НА ЧАСІ. Розвіювання міфів
про альтернативну енергетику 

КОМПЕТЕНТНО
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Бувальщина про вкрадені акції
ШКОЛА АКЦІОНЕРА. Історія міноритаріїв «Укрнафти» демонструє
беззахисність дрібних власників цінних паперів та є наукою для інших 

Інвестори
охолонули
до «Укрнафти»

Вікторія БОРИСОВА
для «Урядового кур’єра»

ЕМІТЕНТ. Цінні папери найбіль-
шої нафто- і провідної газовидо-
бувної компанії впали в ціні з по-
чатку року на 62%. Станом на 21
листопада акції ПАТ «Укрнафта»
на «Українській біржі» (УБ) торгу-
валися по 139 грн за акцію. Це на
63% нижче за ціну акції на початок
року. Так, динаміка ціни акції цього
емітента виявилася гіршою за ди-
наміку індексу УБ, який з початку
року впав на 41%. Блідий вигляд
мають ці цінні папери і на тлі най-
більш ліквідних блакитних фішок
українського фондового ринку —
таких, як «Мотор Січ» (–15% з по-
чатку року) та «Центренерго»
(–36%). В аутсайдери компанія по-
трапила через настороженість ін-
весторів до постійного зниження
обсягів видобутку нафти і газу, а
також конфлікт між найбільшими
акціонерами. Тоді як у 2011 р. зрос-
тання ціни акції стимулювала пер-
спектива створення вертикально
інтегрованої компанії на базі «Укр -
нафти» та можливий вихід на ІРО.

«У 2010–2011 роках акція подо-
рожчала з 150 грн до 900 грн, мож-
ливо, внаслідок скупки великого
пакета. Це істотно зменшило час-
тку акцій у вільному обігу і вимило
ліквідність (із лідерів за обсягами
вони перемістилися на останні міс-
ця серед акцій індексного коши-
ка)», — каже керуючий фондами
компанії з управління активами
«УНІВЕР Менеджмент» Андрій Ви-
легжанін. Коли покупець пішов, ці-
на повернулася до попереднього
рівня. 

Утім, за прогнозом інвесткомпа-
нії «Альтана Капітал», на кінець ро-
ку справедливою буде ціна акції
«Укрнафти» 513,7 грн, що у понад
3,5 раза перевищує поточну ринко-
ву вартість. Зростання внутрішніх
цін на нафту, прив'язаних до коти-
рувань на світових ринках, сприяє
зростанню фінансових показників
компанії. На тлі підвищення світо-
вих цін на нафту (сорт Brent) і на-
фтопродукти у січні — вересні цьо-
го року в Україні чистий дохід АТ за
9 місяців зріс на 6,3%, чистий при-
буток — на 32,6% (компанія ста-
більно генерує високі доходи і пра-
цює з позитивною рентабельністю
щодо чистого прибутку). 

В інвестиційній компанії «КІН-
ТО» рекомендують купувати акції
«Укрнафти» з огляду на дешевиз-
ну ринку і пояснюють, що з точки
зору майбутньої динаміки ціни ак-
цій компанія не має переваг порів-
няно з іншими, а з точки зору до-
вгострокового інвестування має
високий потенціал. Якщо розрахо-
вувати ціну її акцій, порівнюючи їх
із найближчими аналогами: румун-
ська «Petrom» та російська «Баш-
нефть» (щоправда, значно біль-
ших за обсягами видобутку, запа-
сами вуглеводнів і більш диверси-
фікованих щодо бізнесу), та виді-
ляючи з них видобувний сегмент,
акції «Укрнафти» мають бути наба-
гато дорожчими їх поточної ринко-
вої ціни.

«Динаміка акцій компанії визна-
чатиметься безліччю зовнішніх чин-
ників, зокрема подальшим розвит-
ком світової економіки, динамікою
цін на нафту і газ в Україні, подат-
ковими інноваціями на українсько-
му фондовому ринку й інтересом
до нього іноземних інвесторів», —
підсумовує старший аналітик Drag-
on Capital Денис Саква. В ІК Dragon
Capital очікують, що компанія пока-
же цього року $3,4 млрд чистих
продажів (+12% р-до-р), EBITDA на
рівні $606 млн (+37%) та чистий
прибуток в $377 млн (+38%).

Вікторія КОВАЛЬОВА,  
«Урядовий кур’єр»

Олег та члени його сім’ї (дру-
жина Лідія, син Андрій,

донька Уляна) і мама Марія Ми-
колаївна стали власниками цін-
них паперів внаслідок масової
приватизації. Станом на 7 квітня
2000 р. кожен з родини, за винят-
ком автора листа та Марії Мико-
лаївни, мав по 34 акції «Укрнаф-
ти» (вони — по 102 акції). 

Крадіжка…
телефоном

Фатальним для них виявився
день, коли на домашній номер
Марії Миколаївни зателефону-
вав чоловік, який представився
працівником «Укрнафти» і
«уточнив» паспортні дані, іден-
тифікаційні коди та номери сві-
доцтва про народження дітей.
Старенька продиктувала ці відо-
мості, а через деякий час відкри-
те акціонерне товариство «Фі-
нансова компанія» «Укрнафто-
газ» (реєстратор акцій АТ «Укр -
нафта») повідомило, що на рахун-
ках представників сім’ї Іщів…
«нуль» цінних паперів. До пошу-
ку вкрадених акцій долучилася
прокуратура Дніпровського
району м. Києва. Виявилося, що 5
січня 2001 р. на підставі поданих
ТОВ «Інтер-брок» документів
(вони були підроблені) в реєстрі
власників «Укрнафти» відбулися
операції переєстрації прав влас-
ності з зареєстрованих осіб. Та-
кож представники Феміди писа-
ли, що «після розгляду справи у
суді буде вирішене питання щодо
законності цих операцій». У
роз’ясненні №746 на ім’я О. Іщіва
заступник прокурора Дніпров-
ського району 22 вересня 2005 р.
повідомив, що «після встанов-
лення осіб, причетних до скоєння
даного злочину, та при прийнятті
остаточного рішення по кримі-
нальній справі повідомлять». Але
і до сьогоднішнього дня Іщіви не
відають про долю своїх цінних
паперів…

«Нікого не цікавить шахрайс-
тво з акціями дрібних акціонерів.
Хоча нині багато говорять, що за-

кон про акціонерні товариства та
зміни до нього дозволять краще
захищати права інвесторів», —
обурюється у своєму листі
О. Іщів. 

«Захист цивільних прав та ін-
тересів власників акцій — пред-
ставників сім’ї Іщів, можливий
лише в судовому порядку», —
повідомили «УК» у Національній
комісії з цінних паперів та фон-
дового ринку (НКЦПФР). Тому
сподіватимемося, що через дея-
кий час наша газета зможе пові-
домити читачам, чим закінчила-
ся історія поневірянь акціонерів
зі Львівської області. 

Остерігайтеся
шахраїв!

Фондові експерти поділяють
шахрайство з цінними паперами
на два види: кримінальні злочини
та цивільно-правові порушення
прав акціонерів. У кримінальних
злочинах найбільш поширеним є
незаконне вилучення акцій в ак-
ціонера, прикладом якого може
бути вищенаведена історія з па-
перами «Укрнафти». Таке вилу-
чення може бути остаточним або
на певний час. «Вилучення акцій
на деякий час дозволяє здійснити
певні дії щодо управління акціо-
нерним товариством та призвести
до того, що після їхнього повер-
нення законному власнику вони
не матитуть ніякої вартості, бо АТ
уже буде доведено до зубожілого
стану або банкрутства», — під-
креслюють в Українській асоціа-
ції інвестиційного бізнесу (УАІБ).

Статистику цивільно-право-
вих порушень прав акціонерів
веде НКЦПФР. Проте аналітики
допускають, що це лише статис-
тика порушень, які Комісія вия-
вила на підставі заяв акціонерів
або самостійно при перевірці ді-
яльності емітента. Враховуючи
низький рівень обізнаності акціо-
нерів (насамперед фізосіб) щодо
своїх корпоративних прав, мож-
на допустити, що це лише вер-
хівка айсберга. Більшість пере-
січних українців і не здогадують-
ся, що їхні права порушені. Цьо-
му сприяє погіршення (для ак-
ціонерів) системи їх інформацій-

ного забезпечення. Наприклад,
унаслідок змін у законодавстві,
акціонерні товариства тепер по-
відомляють про проведення збо-
рів тим способом, який у них пе-
редбачений в установчих доку-
ментах, а не персональним пові-
домленням. Тому довести, що вас
не повідомили про збори, буде
важко. Акціонерам залишається
постійно моніторити офіційні ви-
дання, щоб не пропустити оголо-
шення про збори. 

НКЦПФР не веде окремої ста-
тистики щодо шахрайства за
угодами з «блакитними фішка-
ми» (це акції, які найактивніше
торгуються на біржі, лідери своєї
індустрії. — «УК»), інформація
щодо них міститься у загальних
даних правопорушень на фондо-
вому ринку. Водночас там заві-
ряють, що такі операції не є ос-
новним інструментом шахрайс-
тва на фондовому ринку.

В разі незаконного позбавлен-
ня прав власності на цінні папе-
ри, відповідальність за це несуть
особи, що надавали недостовірну
інформацію. Реєстратор притя-
гується до відповідальності ли-
ше, коли виступав зацікавленою
стороною і його діяльність була
протиправною. Наразі всі відо-
мості від реєстраторів переда-
ються до зберігачів інформації
про право власності на цінні па-
пери. Саме у них зберігаються усі
документи, на підставі яких про-
водились операції. Тому у разі
звернення до суду такі дані мож-
на отримати у них. 

До речі, сьогодні створення
подвійного реєстру для заволо-
діння цінними паперами майже
неможливе. За інформацією де-
партаменту контрольно-право-
вої роботи НКЦПФР, нині у су-
дах залишилось лише три спра-
ви, які мають відношення до ве-
дення подвійних реєстрів. Це
стало можливим завдяки актив-
ній роботі Комісії з відстеження
подібних дій та їх попереджен-
ня, а також передбаченому но-
вим Законом України «Про ак-
ціонерні товариства» існуванню
акцій тільки в бездокументар-
ній формі.

ДОвіДКа «УК»
Прикладом блакитних фішок в Ук-

раїні є акції компаній, що оперують у
загальнонаціональних масштабах і
мають порівняно більшу частку акцій
у вільному обігу (free float). Їхні цінні
папери характеризуються більшими
обсягами біржових торгів і високою
ринковою капіталізацією. У число 10
блакитних фішок «Української біржі»
входять акції «Укрнафти», «Донбас -
енерго», АТ «Мотор Січ», «Укрсоц-
банку». В Америці, наприклад, бла-
китними фішками є акції General
Electric, Coca-Cola, Motorola, Micro-
soft, Ford, Mcdonald’s.

КОМПЕТЕНТНО

Дмитро ЛЕОНОВ, 
голова Ради Української асоціації

інвестиційного бізнесу: 
— Щодо кримінальної справи, про яку йдеться у листі акціонерів «Укр -

нафти», тягнутися вона може дуже довго. За її наслідками на підставі рі-
шення суду може бути зроблена віндикація (тобто повернення майна —
акцій у власність законного власника. — Авт.). Проте за цей час, можливо,
будуть понесені збитки у вигляді неотриманих вигод від володіння акціями,
можливості їх вигідно продати, тощо, і які відшкодувати неможливо.

Тому доцільно паралельно з кримінальною справою відкрити цивільний
позов щодо визнання угоди про передачу акцій новому власнику недійсною.
Якщо акції не були ще перепродані від особи, на яку були неправомірно пе-
ререєстровані, вони можуть бути повернуті в порядку реституції (відновлен-
ня. — Авт.). Якщо шахраї їх перепродали, то на підставі роз’яснення Вер-
ховного Суду України та рішення суду про недійсність угоди про передачу
акцій можна вимагати їхнього повернення від особи, яка ними володіє за-
раз. Проте з «швидкістю» в цьому напрямку акціонери вже зіткнулися.

Олег МИСЮРА, 
директор департаменту 
контрольно-правової роботи НКЦПФР:

— Для того щоб середньостатистичний акціонер міг уникнути різного ро-
ду шахрайства з акціями, потрібні уважність при підписанні будь-яких угод,
які стосуються прав власності на цінні папери. Якщо у інвестора з’являються
певні сумніви, то перед підписанням контрактів раджу звертатися за роз’яс-
ненням до незацікавлених експертів, які зможуть надати інформацію щодо
неправомірності тієї чи іншої угоди. Крім того, важливо не нехтувати своїм
правом на управління товариством та брати участь у загальних зборах, а
також слідкувати за регулярною інформацією емітента, звертати особливу
увагу на розподіл істотних пакетів акцій, додаткового випуску акцій тощо
та перевіряти інформацію про фінансових посередників, до яких звертають-
ся за послугами (наявність ліцензії, досвіду роботи, наявність правопору-
шень, інші дані щодо репутації). І, передусім, бути обачливим та не вірити
обіцянкам про отримання великих коштів у короткі строки.

До редакції «Урядового кур’єра» звернувся акціонер «Укр нафти»
Олег Іщів, який проживає у селі Новий Кропивник Дрогобицько-
го району Львівської області. Він написав, що вже майже сім років
п’ять членів його родини, у яких шахраї вкрали акції «Укр нафти»,
безрезультатно шукають правди в різних інстанціях.  
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Олександр ОХОТА 
для «Урядового кур’єра»

Ужовтні 2012 року в Харків-
ській області стартувало бу-

ріння першої пошукової свер-
дловини нетрадиційного газу в
Україні. Якщо пошуки в рамках
проекту спільної діяльності всес-
вітнього гіганта «Шелл» та дер-
жавної компанії «Укргазвидобу-
вання» підтвердять наявність ко-
мерційних запасів природного
газу, за кілька десятків років Ук-
раїна може подвоїти його влас-
ний видобуток. Про екологічну та
технологічну безпеку видобутку
нетрадиційного газу докладніше
від спеціалістів «Шелл».

Під час урочистого старту бу-
ріння першої пошукової свер-
дловини «Шелл» в Україні голо-
ва компанії Грехем Тайлі повідо-
мив, що зараз «Шелл» працює
над трьома газовидобувними
проектами в країні. 

По-перше, це пошук газу ущіль-
нених пісковиків в Харківській об-
ласті в рамках спільної діяльності
«Шелл» та державної компанії
«Укргазвидобування». Практична
реалізація саме цього проекту по-
чалася 25 жовтня 2012 року із 
команди «Вперед!» Президента
України Віктора Януковича. 

По-друге, майбутня розробка
Юзівської площі в Донецькій та
Харківській областях. В травні
2012 року «Шелл» була оголоше-
на переможцем конкурсу на пра-
во укладення угоди про розподіл
продукції на розробку Юзівської
ділянки. Учасниками проекту бу-
дуть «Шелл», ТОВ «Надра Юзів-
ська», Держава Україна (в особі
Кабінету Міністрів України). На
даний момент тривають перего-
вори з усіма зацікавленими сто-
ронами з метою якнайшвидшого
підписання відповідних угод, а
саме угоди про розподіл продук-
ції (СРП) між Україною та інвес-
торами і угоди про спільну опера-
ційну діяльність між інвесторами.
За заявою міністра екології і при-
родних ресурсів України Едуар-
да Ставицького, підписання угоди
про СРП може відбутися в пер-
шій декаді грудня 2012 року. 

І, по-третє, це майбутня роз-
робка Скіфської площі на шельфі
Чорного моря. В серпні 2012 року
група інвесторів на чолі з Exxon-
Mobil, включно з «Шелл», була
оголошена переможцем конкурсу
на право укладення угоди про
розподіл продукції на розробку
Скіфської ділянки на континен-
тальному шельфі Чорного моря.
На даний момент готуються про-
екти угод, а саме угоди про роз-
поділ продукції між Україною та
інвесторами та угоди про спільну
операційну діяльність між інвес-
торами, з метою подальшого про-
ведення переговорів з усіма заці-
кавленими сторонами для їх як-
найшвидшого підписання. 

Всі ці проекти знаходяться на
початковому етапі. Тож видобу-
вання газу в комерційних об’є -
мах може розпочатися лише за
умови підтвердження газового
потенціалу, та не раніше, ніж че-
рез кілька років.

Сланцевий міф 
Вже кілька місяців в Україні

активно поширюються чутки про
загрозу видобування так званого
сланцевого газу. І не зважаючи
на те, що вчені, спеціалісти з еко-
логічних та технологічних науко-
вих та дослідницьких центрів
виступать із спростуваннями чу-
ток, видобуток нетрадиційного
газу міфологізується ще до свого
початку. 

Що ж таке сланцевий газ, чи
вірно називати цим терміном
весь нетрадиційний газ та чим
саме його видобуток відрізняєть-
ся від видобутку газу традицій-
ного залягання? 

Як пояснює провідний інженер
з буріння компанії «Шелл» Ми-
хайло Грецький, традиційний і
нетрадиційний газ — це один і
той самий природний газ. Нетра-
диційним називають газ, який
залягає в більш ущільнених по-
родах, ніж той газ, що впродовж
десятиріч видобувається україн-
ською державою. 

До нетрадиційного газу зазви-
чай відносять три види газу (за
породами, в яких він залягає): газ
у сланцях, газ ущільнених порід
(пісковиків) та газ вугільних
пластів. 

За даними геологічної розвід-
ки, на площах, які розроблятиме
«Шелл», прогнозують наявність
газу ущільнених пісковиків. Він
відрізняється від сланцевого тим,
що зазвичай залягає на більших
глибинах та видобувається за до-
помогою вертикальних свердло-
вин. Наприклад, перша пошуко-
ва свердловина «Шелл» та «Укр -
газвидобування» — вертикальна
та матиме глибину 5 250 м. 

Чому цей газ починають видо-
бувати лише зараз? Простіше
кажучи, раніше це було еконо-
мічно невигідним. Але в останній
час у світі вдосконалені техноло-
гії, які дозволяють дістатися та-
кого ресурсу. 

Серед цих технологій — гідро-
розрив пласта (скорочено гідро-
розрив або ГРП): слово, яке ро-
сійською загрозливо плутають із
словом «вибух». Насправді гідро-
розрив — це закачування у
свердловину рідини, що майже
повністю складається з води, під
великим тиском. Це спричиняє

утворення невеликих тріщин та
поєднує пори ущільнених порід.
До речі, газ в таких породах пе-
ребуває у порах, що у 20000 ра-
зів менші, ніж діаметр волосини
людини. Тож тріщини необхідні,
щоб газ вивільнився та пішов у
свердловину. Тріщини внаслідок
проведення ГРП не розповсюд-
жуються на більше, ніж кілька
сотень метрів, а в середньому не
перевищують кілька десятків
метрів. Тому закиди щодо мож-
ливого забруднення водоносних
шарів не мають зрозумілого під-
грунтя. Водоносні шари знахо-
дяться на глибині від 250 метрів
до 700 метрів. А гідророзрив у
зацементованій свердловині від-
бувається на глибині 3-4 кіло-
метри. При цьому особлива увага
приділяється герметичності
свердловини, як-то якісному це-
ментуванню та обсадженню до-
датковими обсадними колонами.
І, нарешті, гідророзрив застосо-
вується вже кілька десятків ро-
ків у всьому світі. Лише у США
його проведено понад мільйон
разів. ГРП застосовується дер-
жавними та приватними видо-
бувними компаніями в країнах
СНД, в тому числі й в Україні, і
як технологія підтвердив свою
економічну вигоду та екологічну
безпеку. 

Як відбувається
видобуток
нетрадиційного газу

Компанія «Шелл» накопичила
великий досвід видобутку при-

родного газу нетрадиційних па-
сток в Канаді та США, Німеччи-
ні, Китаї, Південно-Африкан-
ській Республіці, Австралії. За-
галом «Шелл» працює у 80 краї-
нах, і скрізь впроваджує єдині
стандарти роботи. 

Сьогодні лише Сполучені
Штати Америки ведуть видобу-
вання нетрадиційного газу не-
традиційних пасток у промис-
ловому масштабі. І надії амери-
канців на економічне зростання
завдяки енергетичній незалеж-
ності здійснилися повністю: за
10 років США, які раніше купу-
вали газ у сусідів, отримали та-
ку його кількість від власного
видобутку, що почали його про-
давати. У США «Шелл» вже 10
років розробляє родовище Па-
йндейл, яке за багатьма геоло-
гічними показниками схоже на
українські аналоги. Площа ро-
довища — більше 800 квадрат-
них кілометрів. У надрах міс-
титься стільки газу, що він мо-
же більше тридцяти років за-
безпечувати потреби 10 мільйо-
нів домогосподарств. «Шелл»
почала працювати тут у 2001
році і на сьогодні пробурила
близько 400 свердловин. 

Під час розробки ресурсів не-
традиційного газу, серед них і га-
зу ущільнених порід, зокрема під
час застосування технології гід-
равлічного розриву пласта,
«Шелл» дотримується найжор-
сткіших технологічних стандар-
тів, які дозволяють безпечно й
відповідально розвідувати, роз-
робляти й видобувати такі ре-
сурси. 
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«ШЕЛЛ» В УКРАЇНІ
«Шелл» працює в Україні з 1992 року і

сьогодні веде свою діяльність в напрямках
розвідки та видобутку вуглеводнів, поста-
вок природного газу, маркетингу паливно-
мастильних матеріалів та експлуатації ме-
режі АЗС. В українських компаніях «Шелл»
працює понад 2000 працівників. Окрім про-
фільної діяльності, «Шелл» активно підтри-
мує соціально орієнтовані проекти, на-

приклад із підвищення безпеки
поведінки дітей на доро-

гах та профілактики
розповсюдження
ВІЛ/СНІД.

«Шелл»
дотримується
п’ятьох основних
принципів
розробки газу

Принцип №1: Компанія «Шелл»
проектує, споруджує та експлуатує
свердловини й наземні виробничі
комплекси безпечно та відповідаль-
но. Кожного разу перед початком бу-
рових робіт компанія оцінює стан до-
вкілля й усі, навіть найменші ризики.
Компанія використовує щонаймен-
ше подвійні бар'єри під час споруд-
ження свердловин, а також якісне
вистилання в амбарних системах
тимчасового зберігання рідини для
гідророзриву. Усі роботи здійснює
кваліфікований персонал, що прой-
шов відповідне навчання. Спеціаліс-
ти «Шелл» регулярно перевіряють
дотримання правил техніки безпеки
в усіх виробничих процесах. 

Принцип №2: Компанія «Шелл»
проводить роботи, захищаючи водо-
носні шари й зменшуючи викорис-
тання води в цілому, наскільки це
можливо. В усьому світі «Шелл» про-
ектує роботи так, аби питні ґрунтові
води були захищені. Якщо на конк-
ретній ділянці це виявляється техніч-
но неможливим, такі свердловини
«Шелл» не експлуатує. «Шелл»
встановлює обсадні колони та це-
ментує стовбур свердловини перед
продовженням буріння та перед про-
веденням гідророзриву. Також ком-
панія залучає незалежні експертні
організації для тестування ґрунтових
вод поруч з місцем буріння до та піс-
ля проведення робіт, аби визначити
зміни внаслідок своєї діяльності. 

Принцип №3. Компанія «Шелл»
проводить свої роботи, оберігаючи
якість повітря та контролюючи
шкідливі викиди в атмосферу за до-
помогою спеціального обладнання.
Спеціалісти складають плани для
кожної ділянки, знижуючи рівень
шкідливих викидів до мінімального
практично можливого, постійно ви-
мірюють викиди і проводять моніто-
ринг. Для техніки на буровій ділянці
використовується обладнання, що
зменшує рівень викидів, або засто-
совуються чисті види палива, такі
як природний газ.

Принцип №4. Компанія «Шелл»
працює над зменшенням впливу
своєї діяльності на довкілля.
«Шелл» намагається оберігати спо-
кій місцевих жителів та дикої при-
роди. Зокрема компанія завжди
оцінює можливість спорудити тру-
бопроводи, аби зменшити рух
транспорту для перевезення рідин.
Після завершення робіт компанія
рекультивує ділянки, насаджує міс-
цеві рослини, спостерігає за ситуа-
цією. Для відродження території піс-
ля буріння використовуються най-
кращі здобутки світового досвіду. 

Принцип №5. Компанія «Шелл»
співпрацює з місцевими жителями
для розвитку економіки регіону й
покращення методів своєї роботи.
Компанія оцінює соціальний та еко-
номічний вплив своїх робіт на життя
місцевих мешканців, намагаючись
зменшити негативні його наслідки і
навпаки — створити привабливі
можливості для тих населених
пунктів, в районі яких проводиться
розвідка та видобуток. 

Ці п’ять принципів — гарантія то-
го, що в Україну прийшли високі
стандарти захисту води, повітря, ди-
кої природи й місцевих спільнот на
територіях, де видобуватимуть газ. 

«Технології, за якими бурити-
меться свердловина і видобувати-
меться газ на великій глибині, —
одні з найкращих. І дуже важливо,
щоб ми завжди мали високий рі-
вень екологічного захисту. Я вдяч-
ний компанії «Шелл» за те, що вони
передбачають складову екологічно-
го захисту», — привітав проект
Президент Віктор Янукович під час
церемонії старту буріння першої
свердловини «Шелл» в країні. 

Біляївська-400 — перша пошукова газова свердловина «Шелл» та «Укргазвидобування» в Україні

ДОВІДКА ПРО «ШЕЛЛ»
«Шелл» — це міжнародна група енергетичних

і нафтохімічних компаній. У компанії працює
близько 90 тисяч співробітників у більш ніж 80
країнах світу. «Шелл» допомагає задовіль-
няти зростаючу світову потребу в
енергоносіях з урахуванням еконо-
мічної доцільності, соціальної відпо-
відальності та згідно з вимогами
захисту навколишнього середо-
вища. 
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Слово «дефіцит», на
щастя, зникло з лекси-

кону чиновників і учасни-
ків цього ринку. Ціни на
АЗС залишаються най-
нижчими в Європі. Адже
ринок бензину і дизпаль-
ного — повна протилеж-
ність газового. На відміну
від монопольної залежнос-
ті від Росії в газовій сфері,
на українському ринку
наф топродуктів російська
частка, наприклад, цього
року становить 14%. 

Постачання здійснюєть-
ся за диверсифікованою
схемою, енергоресурси
над ходять з понад десяти
внутрішніх і зовнішніх
джерел. Між тим, в уряді
вже другий рік поспіль не
припиняються розмови
про потребу реформуван-
ня системи і її заміни на
шаблон газового ринку.
Йдеться про методи поря-
тунку української нафто-
переробки. 

У наведеній частці по-
стачання російського наф -
топродукту на ринок Ук-
раїни немає помилки. За
підсумками січня — жов-
тня 2012 року, 14% або 735
тис. тонн світлих нафтоп-
родуктів було ввезено з РФ
або вироблено в Україні з
російської нафти. Решта
86% ринку розподілилися
між десятком інших внут-
рішніх і зовнішніх джерел
постачання (див. діагр. 1).
Такій диверсифікації може
позаздрити, напевно, будь-
яка країна Євросоюзу, де
необхідність наявності
принаймні трьох різних
джерел постачання енер-
горесурсів передбачена
директивами ЄС. В Україні
її було досягнуто іншим
шляхом.

Щаслива історія
із сумним кінцем

В останні роки занепоко-
єння уряду викликає час-
тка імпортного пального,
що зростає. Причина — по-
ступовий відхід із власного
ринку українських нафто-
переробних заводів. У 2010
році зупинився Одеський
НПЗ компанії «ЛУКОЙЛ»,
в 2012-му — один з най-
більших заводів країни
Лисичанський НПЗ росій-
сько-британської ТНК-ВР.
Основну частину часу сто-

ять Дрогобицький і Надвір-
нянський заводи, що нале-
жать групі «Приват». Кон-
трольована нею ж кремен-
чуцька «Укртатнафта»
працює в кращому разі на
30% потужності. Зрив про-
грам модернізації та непе-
редбачувані правила гри
— ось основні чинники
трагічного кінця історії,
яка так «сонячно» почина-
лася в кінці 1990-х із при-
ватизації НПЗ. 

З найяскравіших при-
кладів — доля Кремен-
чуцького й Одеського НПЗ.
«Укртатнафта» позбулася
постачань сировини з Росії
після недружньої зміни
менеджменту в 2007 році,
внаслідок чого підприєм-
ство залишив його найбіль-
ший акціонер в особі росій-
ської «Татнафти». Через
застарілі технології та ви-
тратну логістику альтер-
нативну азербайджанську
нафту не постачають уже
понад рік. У свою чергу
Одеський НПЗ стоїть че-
рез брак трубопровідного
постачання нафти, хоч
жодного із двох проведе-
них на завод нафтопрово-
дів — Придніпровський і
Одеса — Броди — нині не
використовують. 

У власника НПЗ є нафта,
але Україна не дає її про-
качати на завод. Чому?
Відповіді немає вже дру-
гий рік. Не працюють тру-
бопроводи, простоює за-
вод, звільнено людей.

Загальна біда всіх укра-
їнських підприємств поля-

гає у відсутності інвестицій
у модернізацію. Глибина
переробки залишається на
середньому рівні 65%, тоді
як у Європі нижче 85% уже
не знайдеш. Найбільш по-
казове порівняння із сусід-
ньою Білоруссю. У будів-
ництво нових технологіч-
них установок тільки в Мо-
зирський НПЗ (у республі-
ці є ще завод у Новопо-
лоцьку) за останні 11 років
вкладено $800 млн, що в
160 (!) разів більше, ніж в
«Укртатнафту» (там було
запущено в дію єдину ус-
тановку в 2001-му). Чи
варто після цього дивува-
тися, що віднедавна з Мо-
зиря в Україну йде бензин
і дизпальне виключно
стандарту Євро-5, тоді як
із Кременчука — в кращо-
му разі Євро-4. Це пояснює
причину того, чому в біло-
русів 45% українського
ринку, а у кременчуківців
— 20%. 

Щоправда, багато може
пояснити і той чинник, що
в Білорусі нафтопереробка
залишилася під контролем
держави, тоді як Україна
розраховувала на приват-
них інвесторів. Сьогодні
можна констатувати, що
надії не виправдалися. 

Коли немає
простих рішень 

Проблематика відрод-
ження української нафто-
переробки звучить в ос-
танні роки постійно, проте
дієвих і системних меха-

нізмів так і не вироблено.
Водночас простежується
впевненість деяких чинов-
ників у тому, що цю про-
блему можна просто
розв’язати, буквально
клацнувши пальцями.
Найпопулярнішим мето-
дом вони називають вве-
дення мита на імпорт наф -
топродуктів, що повинно
завантажити українські
НПЗ, дати людям робочі
місця тощо. Із цим справді
важко сперечатися, якби
не кілька питань. 

По-перше, чим будуть
завантажені НПЗ? Власної
нафти немає, тому буде ім-
портна, а якщо точніше —
російська. Так, на зміну
розгалуженій системі по-
стачання пального з десяти
країн знову прийде одна
російська нафтова труба, з
якої Україна дивом зуміла
«злізти». 

По-друге, мито — цивілі-
зований і загальноприйня-
тий механізм допомоги
внутрішнім виробникам
шляхом підвищення цін на
їхню продукцію для поліп-
шення фінансового стано-
вища. Тобто це закономір-
ний підсумок і мета її вве-
дення. Мито на імпорт в об-
говорюваному розмірі
100–130 євро/тонна підви-
щить вартість пального
для споживачів на 1,0–1,3
грн /л. Якщо говоримо про
початок 2013 року, коли
мита можуть почати діяти,
згідно з недавньою заявою
міністра енергетики і ву-
гільної промисловості
Юрія Бойка про введення
бар’єрів з 1 грудня 2012 р.,
то зростання цін однознач-
но буде. 

Крім того, у першому чи-
танні Верховна Рада вже
проголосувала законопро-

ект про індексацію акцизів
на нафтопродукти на
9–10%. У роздрібних цінах
це ще додасть 20 коп. за
літр. Тільки фіскальне на-
вантаження збільшить ці-
ни на бензин і ДП в 2013
році на 1,2–1,5 грн/л або на
11–14% нинішніх цін. А є
ще такі чинники ризику,
як валютний курс і невиз-
наченість із цінами на на-
фту в світі. Купуватимемо
пальне по 14–15 грн за
літр? 

Повернення до залеж-
ності від Росії в нафтовій
галузі, зростання цін, зни-
ження якості палива в роз-
дрібній мережі й сумнівні
перспективи модернізації
НПЗ (ніхто із власників за-
водів її досі не гарантував).
Чи не занадто велика ціна
за 10 тисяч робочих місць
на трьох українських
НПЗ? (Решта навіть із ми-
тами вже не запустяться,
бо безнадійно застаріли). 

Неефективність мит не
означає, що потрібно зали-
шити всі спроби вдихнути
життя в нафтопереробку.
Розв’язання цього завдан-
ня вимагає великих і три-
валих зусиль, простого
шляху тут немає і вже не
буде. 

Про це свідчить досвід
Росії, де розмова «по-хоро-
шому» з власниками НПЗ
закінчилася після спрово-
кованої ними торішньої
кризи на ринку нафтопро-
дуктів. 

Першим завданням є
побудова прозорого та кон-
курентного ринку. Поки
що за підсумками 9 місяців
2012 року маємо спожи-
вання бензину обсягом
2 780 000 т, тоді як вироб-
ники та імпортери поста-
вили на ринок за цей пе-

ріод 2 290 000 т. Різниця —
півмільйона тонн, або 18%
ринку — це не що інше, як
контрабанда і фальсифі-
кат. Проведені інтернет-
проектом Autovisio у ве-
ресні цього року забори
проб пального на АЗС До-
нецька виявили відхилен-
ня за якістю в 13 з 20 ви-
падків. Із таким пальним
не зможе конкурувати жо-
ден виробник, від цього не
захистить і горезвісне ми-
то. Подолати це зло —
фальсифікат і контрабан-
ду — перше завдання уря-
ду. Одне слово, приз за пе-
ремогу буде більш ніж гід-
ний, адже акциз і ПДВ з
18% річного ринку бензину
за нинішніх ставок стано-
витиме приблизно 2,5
млрд грн. 

Модернізація НПЗ — до-
рогий і тривалий процес.
За попередніми оцінками,
перспективні НПЗ у Лиси-
чанську, Кременчуці й
Одесі потребують сумарно
мінімум $1,5 млрд інвести-
цій. Потрібен відповідний
законодавчий супровід,
стимули держави і гарантії
власників НПЗ. На період
робіт можна надати пільги
з оподаткування прибутку,
відстрочку зі сплати по-
датків при ввезенні спеціа-
лізованого обладнання,
яке, як правило, не вироб-
ляють в Україні. 

Головне завдання, яке
слід вирішити для розвит-
ку всіх галузей, — ство-
рення інвестиційного клі-
мату. Гроші не надійдуть,
якщо держава не може за-
хистити від рейдерів або
не створює умов для за-
безпечення вітчизняних
НПЗ нафтою. Тоді й не
варто дивуватися, чому
стоять заводи.

Ринок нафтопродуктів: 
чи підемо «газовою» стежкою 
ТЕНДЕНЦІЇ. Останнім часом вітчизняний ринок нафтопродуктів 
працює без жодної ресурсної кризи 

ДОВІДКОВО

стан і належність українських НПЗ в 2012 р. 

Назва підприємства В ласник Стан Причина 
незавантаженості 

Укртатнафта «Приват» Завантаження 
на 30% потужності

Низька ефективність 
переробки 

Нафтохімік Прикарпаття «Приват» Не працює через невідповідність
продукції стандартам якості

Низька ефективність 
переробки

Галичина «Приват»
Не працює через невідповідність

продукції, що випускається,
стандартам якості

Низька ефективність 
переробки 

ЛИНІК ТНК-ВР Не працює Низька ефективність 
переробки 

Херсонський НПЗ «Континіум»
Не працює через невідповідність

продукції, що випускається,
стандартам якості

Низька ефективність 
переробки 

Одеський НПЗ ЛУКОЙЛ Не працює Бракує трубопровідних маршрутів постачання сировини,
низька ефективність переробки 

Структура поставок
світлих нафтопродуктів в Україну 
за 8 місяців 2012 року, тис. тонн
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ПерсПектива. Наприкінці
жовтня компанія «Роснефть»
заявила про досягнення до-
мовленостей щодо викупу
100% акцій британсько-росій-
ського нафтового холдингу
ТНК-ВР. Сума угоди — $61
млрд. У результаті «Рос-
нефть» стане найбільшою пуб-
лічною нафтовою компанією

планети з річним видобутком
нафти понад 200 млн т. Її вже
навіть іменують нафтовим
«Газпромом». Є підстави вва-
жати, що мега-угода матиме
вельми позитивні наслідки
для України.

ТНК-ВР належить Лиси-
чанський НПЗ «ЛИНОС», що
зупинився через низьку рен-

табельність у березні 2012-
го. Компанія виставила за-
вод на продаж. До останньо-
го моменту головними пре-
тендентами на його купівлю
вважали бізнесмена Дмитра
Фірташа, групу компаній
«Газ України». Цікавилось
ним й ПАТ «Концерн Галнаф-
тогаз». 

На переконання енергетич-
них експертів, прихід до уп-
равління заводом найбільшої
нафтової компанії світу пози-
тивно вплине на відродження
заводу, адже, маючи сирови-
ну й амбіції щодо зміцнення
свого нового статусу, «Рос-
нефть» буде зацікавлена у
прискореному його розвитку.

Крім збереження серйозної
частки українського ринку,
буде підвищено завантаже-
ність підприємства і проведе-
но його модернізацію. Від-
криваються нові перспективи
у ЛИНОСа ще й завдяки до-
брій логістиці постачання ли-
сичанського палива у півден-
ні регіони Росії, де «Рос-

нефть» володіє широкою оп-
тово-роздрібною мережею і
де бракує якісного палива.
Загалом прихід «Роснефти»
до управління Лисичанським
НПЗ ідеальний з точки зору
розвитку підприємства і по-
силення конкуренції на ринку
пального України, переконані
експерти. 

Після придбання «Роснефтью» ТНК-ВР «ЛИНОС» одужає? 
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Ще кілька років тому Азер-
байджан був залежним від

постачань російських енергоре-
сурсів. Нині ж країна не просто
вирвалася з енергозалежності
Російської Федерації, а й допо-
магає гарантувати енергобезпе-
ку іншим країнам. Про те, як це
сталося, про співпрацю Азер-
байджану й України в енерго-
секторі — наша розмова з По-
слом Республіки Азербайджан
Ейнуллою МАДАТЛІ. 

Диверсифікація
вигідна всім

Пане Посол,  сьогодні,  як ні-
коли раніше,  Ваша країна може
відіграти ключову роль в енер-
гонезалежності України та Єв-
ропи загалом,  реалізуючи про-
екти з диверсифікації постачань
енергоресурсів. Чи не могли б ви
озвучити актуальні та цікаві
для вашої країни енергопроек-
ти? 
— Так, справді, наша країна ба-
гата на енергоресурси, а тому ві-
діграє важливу роль у гаранту-
ванні енергобезпеки регіональ-
ного і світового масштабу. Та ще
зовсім недавно, на початку 1990-
х, маючи підтверджені значні за-
паси газу — 3,45 трлн кубометрів
і нафти — 2 млрд тонн, Азер-
байджан був залежним від Росії
і постачань російського газу,
який постійно дорожчав, майже
так само, як нині Україна. Та нам
вдалося вирватись із цієї залеж-
ності. П’ять років тому, 2007-го,
ми повністю припинили при-
дбання газу з Росії і почали за-
безпечувати потреби республіки
за рахунок власного видобутку,
збільшивши його, а з 2010-го по-
чали його туди експортувати че-
рез Північний маршрут. Почали
з 800 млн кубометрів, у 2012-му
збільшили обсяги експорту до
2 млрд м3 і ще плануємо збільшу-
вати.

Як це нам вдалося? Завдяки
правильно обраній стратегії. Во-
на полягає у створенні кількох
різних маршрутів транспорту-
вання енергоресурсів на регіо-
нальні і світові ринки замість
єдино існуючого. Це не лише від-
повідає національним інтересам
країни (через вихід азербайд-
жанських продуктів на світові
ринки. — Авт.), а й інтересам
споживачів нафтогазових ресур-
сів і ЄС загалом (нижчі ціни і га-
рантовані постачання. — Авт.).
Ми почали з диверсифікації мар-
шрутів постачання нафти. Від-
так, у 1997-му до єдиного на-
фтопроводу Баку—Новоросійськ
(Північний маршрут) додався ще
один — Баку—Супса (початок
Південного енергетичного кори-
дору). По ньому Азербайджан
експортував свої нафтові ресур-

си на світові ринки під маркою
«Азері лайт» із Каспійського мо-
ря через Чорне море. В 2006-му в
рамках «Контракту століття»
був запущений потужніший на-
фтопровід імені Гейдара Алієва
Баку—Тбілісі—Джейхан (транс-
портування з Каспію у Серед-
земне море). Нафту транспорту-
ють і залізницею з Баку до Чор-
ного моря. За цим маршрутом,
крім азербайджанської нафти,
експортують ще й сусідську —
туркменську і казахську.

З транспортуванням газу ана-
логічна ситуація. Після здачі в
експлуатацію газопроводу Ба-
ку—Супса розпочалося будів-
ництво Північнокавказького, або,
як його ще називають, Баку—
Тбілісі—Ерзурум. Його зводили,
насамперед, для забезпечення
газом Грузії і Туреччини, а та-
кож частково Греції та Італії. Ми
постачаємо природний газ до Ту-
реччини за $282 за тисячу кубо-
метрів.

З появою нових родовищ —
Умід, Абшерон, Шахденіз-2, Ба-
бек та інших (поетапне відкриття
яких розпочнеться вже 2017 ро-
ку з другої фази Шахденіз-2. —
Авт.) виникла потреба в розши-
ренні шляхів постачання газу. І,
як ви слушно помітили, Азер-
байджан з кожним роком відігра-
ватиме одну з ключових ролей в
енергонезалежності України,
Грузії, Туреччини та інших кра-
їн ЄС. 

Нині розглядають кілька пер-
спективних проектів — Набукко-
вест, АGRI, Транс-Анатолій-
ський газопровід (ТANAP) тощо.
Як на мене, ТANAP — найпер-
спективніший, найреальніший і
найвдаліший із них. 20% його ак-
цій належать турецькій трубо -
провідній компанії BOTAS і 80%
— державній нафтовій компанії
Азербайджану SOCAR. Два дні
тому парламент Азербайджану
ратифікував угоду між Азер-
байджаном і Туреччиною щодо
TANAP, і будівництво розпоч-
неться в найближчому майбут-
ньому.

Нещодавно турецька сторона
заявила,  що не проти,  якщо в
проекті ТANAP візьме участь
Україна,  але вирішальний голос
нині за Азербайджаном,  у якого
80% акцій. Скажіть,  які маємо
шанси? Яка роль в цьому проек-
ті відводиться нам і на який від-
соток розраховувати?
— Газопровід ТANAP простяг-
неться зі сходу на захід Туреччи-
ни до кордону з Болгарією чи
Грецією і стане основною части-
ною проекту «Південний газовий
коридор». Очікуємо, що всі тех-
нічні питання, зокрема щодо ос-
таточного маршруту по ньому,
вирішать уже цього року. Як за-
явив президент SOCAR, усе за-

лежатиме від тарифів за транзит
і від цін на газ у цьому регіоні.
Планується, що цим трубопрово-
дом транспортуватимуть газ із
різних джерел (насамперед, з
азербайджанського газоконден-
сатного родовища Шахденіз на
Каспії, а також з Туркменістану)
на європейський ринок. Коли він
буде готовий до експлуатації,
Азербайджан зможе постачати
до 16 млрд кубометрів: 6 млрд
Туреччині і 10 млрд — іншим
країнам ЄС. Планується інвесту-
вати в ТANAP 7 млрд доларів і
завершити будівництво до кінця
2017 року, якраз тоді, коли роз-
почнеться розробка Шахденіз-2.
До 2026 року пропускну здат-
ність газопроводу можна розши-
рити до 31 млрд м3.

Щодо участі України в цьому
проекті, то ми будемо лише раді.
Я, на жаль, не можу сказати, на
скільки відсотків може розрахо-
вувати Україна, та про інші дета-
лі. Бо це технічне питання, яке
вирішується на експертному рів-
ні. Можу сказати лише одне: це
дуже перспективний проект, і
для України, яка є одним із по-
тенційних покупців газу через
ТANAP, має великі технічні
можливості, логічно було б взяти
у ньому участь. До того ж в Ук-
раїні є вже готова інфраструкту-

ра для прийому газу з ТANAP, і
особливо не треба буде нічого до-
будовувати. Газ надходитиме у
Туреччину, звідти в Болгарію,
потім у Румунію і в Україну. Ви-
сока політична воля президентів
наших країн, а так само регуляр-
ні зустрічі та консультації мініс-
трів енергетики сприяють вті-
ленню участі України в цьому
проекті в реальність. Зрозуміло,
при цьому враховуватимуться
всі інтереси: комерційні, еконо-
мічні, національні тощо.

Нещодавно SOCAR заявила,
що готова надати третім сторо-
нам участь у проекті за рахунок
своєї частки. Про намір придбати
акції вже заявили компанії BP,
Statoil і Total. У цьому процесі
може взяти участь й Україна,
якщо, звісно, захоче. Ми цьому
будемо лише раді, бо Азербайд-
жан зацікавлений в незалежнос-
ті й енергобезпеці України.

Чи братиме участь Ваша дер-
жава у будівництві Транскас-
пійського газопроводу в обхід
Росії і постачань судами зрідже-
ного та скрапленого газу в Бол-
гарію і Румунію?
— Проект, звісно, цікавий, але
він не наш. Ми не зможемо забез-
печити Набукко потрібною кіль-
кістю газу. На ринку є наші по-
купці і зобов’язання, які ми вико-
нуємо. Набукко стане вигідним,
лише коли туди включаться
країни з великими запасами газу
— Туркменістан, Казахстан,
Іран — і якщо Європа гарантува-
тиме, що купуватиме цей газ. До
того ж, постійно виникають пи-
тання щодо його фінансування.
Наразі триває переговорний про-
цес між Азербайджаном, Турк-
меністаном і Євросоюзом за про-
ектом Транскаспійського газо -
проводу. Гадаю, цей проект з

транспортування каспійських і
середньоазійських енергоресур-
сів має хорошу перспективу. Тим
більше, що частина цих необхід-
них інфраструктур в азербайд-
жанському і туркменському сек-
торах Каспію вже є і функціону-
ють. Залишається тільки об'єд-
нати їх. Упевнений, що цей про-
ект здійсниться.

Коли розпочнеться постачан-
ня азербайджанського газу в Ук-
раїну? І участь в яких вітчизня-
них енергопроектах,  на ваш по-
гляд,  цікаво буде брати іншим
країнам? 
— В Україну постачатимемо газ
із Шахденіз-2, орієнтовно з кінця
2017 року, як це передбачено під-
писаним меморандумом між

Президентом Азербайджанської
Республіки Ільгамом Алієвим та
Президентом України Віктором
Януковичем 2011 року в Давосі.
Почнемо з 2 млрд кубометрів і
поступово збільшуватимемо об-
сяги до 5 млрд м3. Є кілька варі-
антів. Зокрема, якщо буде еконо-
мічно вигідно і комерційно до-
цільно, можна транспортувати в
Україну не лише азербайджан-
ський, а й туркменський газ че-
рез ТANAP (Туреччину — Бол-
гарію — Румунію). Хоча є й інші
варіанти. Зокрема, зріджений газ
через Чорне море. 

Днями я дізнався, що нарешті
вирішені всі питання, і 26 листо-
пада Україна починає будівниц-
тво LNG-термінала в Одесі. Це
означає, що через кілька років
він буде готовий. До цього часу
Шахденіз-2 почне давати зайвий
газ, який ми обіцяли Україні, і
запрацює ТANAP. До того ж,
Азербайджан зможе постачати
свій зріджений газ в Одесу. Про-
дати сланцевий газ на європей-
ські ринки зацікавлені й США,
де він найдешевший. Поява цього
газу пожвавить ринок і створить
конкуренцію. Тоді його ціна па-
датиме. Тож ви йдете правиль-
ним шляхом. 

Покупка природного газу через
Німеччину — теж хороший вихід
для України. Це значно дешевше,
ніж його експорт із Росії. Треба
врахувати, що реалізація кількох
російських енергопроектів (Пів-
денний коридор, прямий експорт
у Німеччину тощо) теж дещо по-
слабила позицію України як
транзитера. Та компенсувати
втрати можна. Зокрема за раху-
нок запасів сланцевого і скрапле-
ного газу, видобуток яких уже
розпочато, освоєння шельфу
Чорного моря, переходу на аль-
тернативні види палива та скоро-

чення споживання природного га-
зу (уже цього року воно скороти-
лося майже удвічі порівняно з
2011-м. — Авт.) тощо. Тож Украї-
на має добрі можливості виходу з
енергозалежності. Ще одна її кон-
курентна перевага — найбільше
сховище газу у світі, розраховане
на 17 млрд кубометрів, тоді як на-
ше лише на 2–3 млрд. Гадаю, цим
Україна дуже приваблива для
Заходу. Тим більше, що воно роз-
ташоване поряд із європейським
ринком. Це надає країні спеціаль-
ного статусу і додаткові можли-
вості. Все це дуже важливо для
енергобезпеки України.

Чи працюватиме Азербайд-
жан над розробкою шельфу
Чорного моря?
— Чорне море таїть у собі чима-
ло багатств. Треба лише розкри-
ти і виявити їх. Цього можна до-
сягти за допомогою сучасних
технічних можливостей. Нещо-
давно читав, що нарешті в Украї-
ну доставлені із Сингапуру дві
великі сучасні установки для бу-
ріння і ваша країна починає ро-
боту на шельфі Чорного моря. Ми
маємо величезний досвід і облад-
нання для буріння на великій
глибині, і якщо пропозиції бу-
дуть, то Азербайджан всіляко
допоможе Україні в цьому. До ре-
чі, нещодавно розробку свого
шельфу в Середземному морі в
родовищі Шемен Азербайджану
довірив Ізраїль, яку здійснюва-
тиме Caspian Drilling Company
(дочка SOCAR). Переконаний,
що в Чорному морі ще знайдуть
чималі запаси нафти. Значні об-
сяги видобутку можуть дати й
реставраційні роботи і поліпшен-
ня існуючих родовищ. 

Нещодавно SOCAR розгля-
дала можливість будівництва
нафтопереробного заводу
(НПЗ) в Україні або придбання
Лисичанського. На чому зупи-
нилися і чому?
— Ми вже почали будувати торік
величезний НПЗ у Джейхані
(Туреччина) і плануємо побуду-
вати ще один — у Киргизстані. В
Україні це питання конкретно не
ставлять, у всякому разі на офі-
ційному рівні. SOCAR має міні-
термінали в 5–6 різних містах
України, які забезпечують по-
требу в бензині 31 діючої заправ-
ки. Наступного року їх кількість
зросте удвічі. Та поки що SOCAR
забезпечує їх нафтопродуктами
з Фінляндії, Прибалтики, євро-
пейських ринків. Після завер-
шення будівництва НПЗ у Ту-
реччині, можливо, й буде доціль-
но завозити азербайджанські на-
фтопродукти в Україну. Щодо
придбання Лисичанського НПЗ,
то тут питання ще не вирішене. І,
наскільки я знаю, конкретних
офіційних пропозицій в Азер-
байджан з цього приводу ще не
надходило. 

Галина ІЩЕНКО,  
«Урядовий кур’єр»
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ДОСЬЄ «УК»

Ейнулла МАДАТЛІ. Народився 1954 року в Шахбузькому районі Нахіче-
ванської Автономної Республіки Азербайджану. 1981-го закінчив аспірантуру
Інституту філософії та права Академії наук Азербайджану. Кандидат філо-
софічних наук, доцент. До 1996 року працював у різних державних, науково-
освітніх установах, був завідувачем кафедри, проректором, начальником від-
ділу зовнішніх зв'язків. У 1991–1995 рр. — депутат Верховної Ради Нахіче-
ванської АР. У 1996–2001 рр. — радник Посольства Азербайджану в Ірані. У
2001–2002 рр. — радник МЗС Азербайджанської Республіки. 2002-го — По-
сол Азербайджану в Пакистані, 2005-го — займає аналогічну посаду в Аф-
ганістані (з резиденцією в Ісламабаді). З 2010 року — Посол Азербайджан-
ської Республіки в Україні. Одружений, має трьох дітей і онуків.

«Азербайджан зацікавлений 
в незалежності й енергобезпеці України»

Посол Республіки Азербайджан
Ейнулла МАДАТЛІ

Можна транспортувати в Україну не лише
азербайджанський, а й туркменський газ через
ТANAP (Туреччину — Болгарію — Румунію). 
Хоча є й інші варіанти. Зокрема, зріджений газ
через Чорне море.

ДОВІДКА «УК»
Азербайджан виробляє 29 млрд м3 газу, 12 з яких споживає на внутріш-

ньому ринку, решту експортує.

ЕКСКЛЮЗИВ
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ПОДАТКИ

Оксана МАЛОЛЄТКОВА,
«Урядовий кур’єр»

Знаступного року видобувні
компанії платитимуть подат-

ки по-новому. Відповідно до змін,
внесених у Податковий кодекс у
2012-му, норми розділу Х «Рен-
тна плата за нафту, природний
газ і газовий конденсат» втратять
силу, тож єдиним ресурсним пла-
тежем буде плата за надра. Вод-
ночас плату за видобування на-
фти й газового конденсату збіль-
шено. Її потрібно буде вирахову-
вати за спеціально розробленою
таблицею коригуючих до подат-
кових ставок коефіцієнтів. 

Зміни потрібні
Як уточнив «УК» директор де-

партаменту податкової та митної
політики Мінфіну Микола Чме-
рук, новий порядок оподаткуван-
ня нафти, природного газу і газо-
вого конденсату, що видобувають
в Україні, набуває чинності на
підставі законів від 24.05.2012р.
№ 4834 та від 05.07.2012р. № 5083.
Замість ренти підприємствам, які
видобувають вуглеводні, нарахо-
вуватимуть плату за користуван-
ня надрами в розмірі, що відпові-
дає об’єднаним ставкам ренти та
плати. Ставки плати за надра, які
на сьогодні встановлено в абсо-
лютних показниках, замінять на
відсоткові ставки від вартості ви-
добутих корисних копалин. При
цьому здійснено диференціацію
ставок залежно від глибини заля-
гання таких копалин. 

Скорочення кількості податків
відбувається в рамках подаль-
шого вдосконалення відповідного
законодавства, наголосив міністр
фінансів Юрій Колобов під час
нещодавньої міжнародної кон-
ференції, де бізнес і влада обго-
ворювали напрямки розвитку
підприємництва та правового по-
ля у цій сфері. І те, що ренту
з’єднали із платою за надра,
сприятиме формуванню єдиного
підходу до системи платежів за
видобування корисних копалин,
наголосив міністр. А загалом у
Податковому кодексі (далі —
ПК) значно поменшало зборів: із
43 залишилося 23. У наступному
році їх стане ще менше, зокрема
й завдяки трансформації ренти. 

Уже два роки країна працює за
новим ПК, і за цей час до нього
внесено майже 30 змін, нагадав
голова парламентського Коміте-
ту з питань фінансів, банківської
діяльності, податкової та митної
політики Юрій Хомутиннік. Ба-
гато це чи мало — питання рито-
ричне, але до ухвалення самого
кодексу закони коригували в де-

сять разів частіше, бо податкове
поле було повністю розбалансо-
ване. Чинними були три десятки
документів, і щотижня в парла-
менті реєстрували 2–4 проекти,
які вносили поправки до чинних
тоді законів. Щодо тих змін, яких
зазнав ПК за два роки, то без них
однозначно важко було б рухати-
ся далі у сфері оподаткування,
переконаний він. 

Політика має бути
лояльною

Потребу з’єднання ренти із
платою за надра законотворці по-
яснювали тим, що нинішня систе-
ма оподаткування господарської
діяльності у країні, пов’язана з
експлуатацією надр, характери-
зується низькою фіскальною та
регуляторною ефективністю. Біз-
нес завжди негативно сприймає
нововведення зі збільшення по-
даткового навантаження через
зменшення фінансового ресурсу
для розвитку виробництва. Для
добувних компаній це означає
уповільнення роботи з буріння
нових свердловин, оновлення ос-
новних фондів, ремонту старих
виснажених родовищ. 

Стартував період активної
розробки вітчизняних вуглевод-
невих родовищ за участю закор-
донного інвестора, наголошує
президент Асоціації «Газові
трейдери України» Роман Сто-
рожев. Тож нині важливо зберег-
ти баланс інтересів держави та
інвесторів. Це стосується як пра-
вил видачі спеціальних дозволів
на використання надр, регулю-
вання виконання інвестиційних
програм, так і плати за самі на-
дра. Податкові збори з цих ком-
паній можуть стати реальним

джерелом наповнення державної
скарбниці. Водночас лояльна
фіскальна політика сприятиме
прискоренню розробки родовищ
і забезпеченню України власним
газом у найближчі 3–5 років,
вважають експерти. 

За оцінками аналітиків, наша
країна має високий потенціал
для досягнення енергонезалеж-
ності через планомірне нарощу-
вання мінерально-сировинної
бази. Це прописано й у відповід-
ній загальнодержавній програмі,
розрахованій на період до 2030
року. Першими кроками в цьому
напрямку названо активізацію
геологічного вивчення акваторій
Чорного та Азовського морів,
перспективних ділянок видобут-
ку нетрадиційного газу, зокрема
метану вугільних родовищ,
сланцевого газу, розробку знач-
них запасів бурого та кам’яного
вугілля.

Обрали
стабільність

Багаторічні переговори з Ро-
сією про зниження ціни на газ не
дали бажаного ефекту, тому нині
необхідно шукати нові можли-
вості для забезпечення України
вуглеводнями. Наша сфера видо-
бутку нафти й газу однозначно
цікава для таких потужних сві-
тових велетів, як Shell, Eni, Ex-
onMobill, Chevron, Petron. Це за-
свідчують аукціони, проведені
Державною службою геології та
надр. До розробки Скіфського ро-
довища на Чорноморському
шельфі допущено групу інвесто-
рів в складі ExxonMobil, Shell и
Petron. Вони взяли на себе всі фі-
нансові зобов’язання, тоді як вне-
сок національної компанії «На-

дра України» — надання техніч-
ної документації щодо шельфу.

Крім того, Shell і Chevron роз-
робляють інші родовища сланце-
вого газу. Зокрема, надії на нові
кубометри зміцнила звістка про
старт буріння першої свердлови-
ни Shell у Харківській області.
Нагадаємо, торік компанія підпи-
сала угоду на шість ліцензійних
ділянок. Свердловина Біляєв-
ська-400 передбачає видобуток
газу із сланцю. Його ресурси в
Україні, за даними держслужби
геології та надр, становлять май-
же 32 трильйони кубометрів. 

На тлі активної роботи інозем-
них компаній ідею нарощування
видобування вуглеводнів підтри-
мали і державні компанії. ДК
«Чорноморнафтогаз» закупила
дві бурові вишки, які працювати-
муть на Одеському та Безіменно-
му родовищах, і будує платфор-
ми для них. Також «Чорномор-
нафтогаз» розробляє на шельфі
3 газоконденсатних родовища, 6
газових і одне нафтове. Потужні
бурові установки працювати-

муть на морських родовищах.
Перші результати промислового
видобутку вуглеводнів можна
буде оцінити через 2–3 роки. 

Відкритий розподіл вуглевод-
невої продукції як на суші, так і на
шельфі, по-перше, підкреслює
прагнення нашої держави до
енергетичної безпеки шляхом за-
лучення масштабних інвестицій,
по-друге, посилює впевненість ін-
весторів у майбутній реалізації
проектів. До речі, за умовами аук-
ціонів, мінімальний обсяг інвести-
цій, які вкладатимуть переможці
в геологорозвідувальні роботи на
кожній ділянці, становить 1,3–1,6
млрд грн. А на етапі промислової
розробки, як повідомляється на
офіційному сайті Держ служби
геології та надр, ці суми коливати-
муться в межах 25–30 млрд грн. 

Україна має зважено підходи-
ти до всіх змін у сфері правового
поля, зокрема податкового. Щоб
наші і закордонні інвестори спо-
кійно реалізовували такі важливі
для держави масштабні промис-
лові проекти. 

Ренту з’єднали із платою за надра
НОВАЦІЇ. «УК» дослідив, чи стане цей податок для компаній, які видобувають вуглеводні, 
таким страшним, як його малюють

КОМЕНТАРІ

Володимир САПРИКІН, 
незалежний експерт:

— Вітчизняні й закордонні компанії фінансово не постраждають від
трансформації ренти у плату за надра. Цей податок не такий страшний,
як його малюють. І його розмір не такий значний, щоб серйозно бити по
інтересах платників. Адже ціни на нафту і газ залишатимуться значними.
Варто пам’ятати й інше. Коли державі бракує коштів, зазвичай і підвищу-
ють податки на золото, тютюн, алкоголь, на видобуток нафти, газу. Тобто
в цьому переліку завжди є компанії, які видобувають вуглеводні. 

Юрій КОРОЛЬЧУК, 
експерт Інституту енергетичних досліджень:

— Справді, нині Україна змушена шукати додаткові джерела бюджетних
надходжень. І плата за надра — один із варіантів. Вона повинна бути біль-
шою, адже протягом останнього десятиліття, коли рента на вуглеводні
зростала повільно, ціни на нафту і газ підскочили істотно. Це світова тен-
денція. Об’єктивно прибуток приватних видобувних компаній примножу-
ється, тож вони не постраждають від такої податкової новації. Відомо, що
приватні компанії видобувають газ за тією ціною, що й державні, а прода-
ють його промисловості в рази дорожче. 

А ось для державних компаній новий податок стане значним навантажен-
ням, бо вони видобувають газ для потреб населення. Реалізують його за ці-
нами, встановленими офіційно. Тобто із продажу газу вони фактично вихо-
дять на нуль. Але всі витрати (зарплата, геологорозвідка, буріння нових свер-
дловин тощо), які зростають, держава бере на себе. І недоотримуватиме во-
на доходів, доки газ для потреб громадян не подорожчає, що обов’язково
станеться. МВФ на цьому постійно наголошує, хоч останнім часом і пішов на
поступки, дозволивши підняти ціну на 20% протягом двох наступних років. 

І ще одне. У підвищенні плати за надра простежується можливість пе-
рерозподілу вітчизняного ринку вуглеводнів. Триває перетягування каната
щодо виділення ліцензій на розвідку нових родовищ, тобто фактично щодо
отримання компаніями ліцензій на ведення діяльності в цій сфері. 

Ксенія ТАБАЧЕНКО 
для «Урядового кур’єра» 

ДОСЛІДЖЕННЯ. Вітчизняні та
іноземні компанії більше не вважа-
ють фіскальну систему основною пе-
решкодою для ефективного ведення
бізнесу та інвестування коштів у пер-
спективні галузі. 

Українська енергетика, за оцін-
кою економічних експертів, стоїть
другою  в  списку  галузей  най-
більш цікавих з точки зору інвесту-
вання. Вона поступається місцем
лише сільському господарству з йо-
го величезним потенціалом для
розвитку. 

Зарубіжні й вітчизняні інвестори
нині активно розробляють україн-
ські родовища нафти й газу. Є ба-
жання вкладати кошти й у розвиток
альтернативної енергетики. Так, ще
два роки тому в нашій державі не
було жодної сонячної електростан-
ції, а тепер австрійці будують цілий
сонячний парк у Криму, який, на
думку фахівців, буде одним із най-
більших не лише в Європі, а й у сві-
ті. До кінця 2013-го тут освоять по-
над 2 млрд євро. 

Вітчизняні гроші теж ідуть у соняч-
ну енергетику. Дві електростанції
вже зведені у Вінницькій (на будів-
ництво пішло 60 млн грн) і Черка-

ській областях (про це вже писав
«УК». — Авт.). 

Тобто інвестиційний клімат у нашій
країні поліпшується. Це підтверджу-
ють і висновки дослідження індексу
інвестиційної активності України за
підсумками третього кварталу цього
року. Його провела соціологічна ком-
панія Research & Branding Group за
ініціативи Державної податкової
служби. 

За повідомленням прес-служби
ДПС, у дослідженні (в опитуванні бра-
ли участь понад 250 керівників укра-
їнських, американських та європей-
ських компаній-інвесторів) йдеться
про те, що представники вітчизняного

та іноземного бізнесу, які працюють у
нас, демонструють «обережний опти-
мізм». Однак вони більше не вважа-
ють податкову систему основною пе-
решкодою на шляху до покращення
інвестиційного клімату. Порівняно з
першим кварталом 2012 року вище-
названий індекс зріс на 0,2 пункта і
становить 4,43 бала з 10 можливих. 

Тож у III кварталі інвестори відзна-
чили зменшення негативного впливу
фіскальної політики на ведення біз-
несу. Зниження рівня актуальності
для підприємців податкових питань
вказує на те, що реформа в цій сфері
вже приносить плоди, хоча вона поки
що не завершена. Водночас керівни-

ки компаній вказують на потребу
продовження боротьби з корупцією
та реформування судової системи. 

До речі, це вже друге дослідження.
І якщо під час першого бізнесмени
скаржилися, що витрачають занадто
багато часу на подачу документації
до органів ДПС і на брак належної
бази для електронної звітності, то в
третьому кварталі активний розви-
ток податковою службою відповідних
сервісів зробив цю проблему неакту-
альною. Тепер від реформи податко-
вої системи інвестори очікують по-
дальшого зниження кількості плате-
жів та спрощення алгоритмів обчис-
лення та адміністрування податків.

Інвестиційний клімат поліпшується
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У підвищенні зборів вбачається перерозподіл ринку вуглеводнів?



www.ukurier.gov.ua23 листопада 2012 року, п’ятниця, № 216
СПЕЦІАЛЬНИЙ

ВИПУСК

9

ЖКГ

Людмила МАКЕЙ 
для «Урядового кур’єра» 

ВУкраїні час від часу ви-
никають вибухи газу в

житлових помешканнях.
Нещодавно таке нещастя
спіткало будинок у Херсо-
ні. Обійшлося, на щастя,
без значних жертв (по-
страждала одна жінка). Та
цей випадок на тлі не таких
уже й далеких подій у
Дніпропетровську, Харко-
ві, Ужгороді, Чернівцях,
Одесі, де гинули люди, а
десятки родин залишилися
без житла, наштовхує на
невтішні висновки про за-
надто високу ціну за блага
цивілізації. Експерти ка-
жуть, що у більшості ви-
падків нещастя сталося че-
рез витікання газу, яке
вчасно ніхто не помітив. 

Небезпека
у несподіваних
місцях

На жаль, нині більшість
будинків житлового фонду,
підключених до газопоста-
чання, не обладнані систе-
мами контролю. Тож ніхто
не може гарантувати, що у
висотних будівлях, зведе-
них і газифікованих ще за
часів СРСР, не зносилися
труби або крани внутріш-
ніх газових комунікацій чи
приладів. 

— Несанкціоноване про-
сочування газу може ста-
тися будь-якої миті в най-
більш вразливих місцях, —
каже начальник Кіровог-
радського експертно-тех-
нічного центру Держгір-
промнагляду України Сер-
гій Ткаченко. — Окрім про-
бкових кранів на вводах,
сходових клітках та в ін-
ших газових приладах, ду-
же вразливими з роками
стають газопроводи у фут-
лярах між перекриттями,
всілякі різьбові з’єднання в
місцях встановлення зам-
кових пристроїв. Тепер,
коли люди почали масово

відключатися від центра-
лізованого теплопостачан-
ня і встановлювати вдома
автономне опалення, зрос-
тає навантаження на сис-
тему, отже, швидше зно-
шуються її елементи. До
старих проблем газових
комунікацій додаються но-
ві, й вони можуть дати про
себе знати будь-якої миті. 

На жаль, організації, в
чиїй юрисдикції перебува-
ють будинки разом з інже-
нерними комунікаціями,
не можуть утримувати їх у
належному стані. ЖЕКи,
КРЕПи та інші власники,
які експлуатують газові
прилади, серйозно не зай-
маються цим питанням че-
рез брак коштів чи інші
причини. Хто з нас може
згадати, скільки разів у
його квартирі за останні
десять років побували
представники комуналь-
них чи газових служб із
перевіркою або плановим

ремонтом системи газопос-
тачання? 

У проблеми з контролем
за безпечними умовами
експлуатації газових ме-
реж і газових приладів
з’явилася ще одна складо-
ва. Більшість мешканців
багатоповерхівок заміни-
ли старі дерев’яні вікна на
пластикові, де фрамуги
зачиняються зсередини
приміщень назовні й під
час витікання газу із по-
рушеною вентиляцією на-
слідки можуть бути про-
сто фатальними. Отже,
небезпека може чатувати
в цілком несподіваному
місці. 

Ціна питання
Вихід є, стверджує Сер-

гій Ткаченко. І це коштує
набагато дешевше, ніж лік-
відація наслідків вибуху.

— Давно вивчаю пробле-
ми, пов’язані з безпечним

використанням газу в по-
буті, — пояснює Сергій
Петрович. — Маючи досвід
роботи в різних організаці-
ях — від облгазу до проек-
тного інституту й системи
держнагляду, — брав
участь у розслідуванні й
технічній експертизі при-
чин багатьох нещасних ви-
падків. Тож маю власне ба-
чення проблеми і переко-
наний, це допоможе людям

відвернути трагедію. Ноу-
хау полягає в тому, що за-
грозу можна приборкати.
Точніше, встановити над
нею контроль у приміщен-
нях, де є газопроводи або
газові прилади. Технічні
пристрої (датчики) фіксу-
ватимуть концентрацію
газу в повітрі, і якщо вона
перевищуватиме допусти-
мі норми, автоматично ві-
дімкнуть його подачу. Од-

ночасно йде сповіщення
МНС та відповідних
служб, працює сигналіза-
ція. Проект передбачає, що
міні-системи газових сиг-
налізаторів буде встанов-
лено на кухнях квартир, а
сигнали можна вивести на
мобільний телефон чи
пульт управління. Відпо-
відно аварійні ситуації
можна буде швидко лока-
лізувати.

Одразу треба зазначи-
ти, що підхід, який пропо-
нує начальник експертно-
технічного центру, не та-
кий уже й дешевий. Сис-
тема із заміною газових
кранів коштує майже 20
тис. гривень для одного
під’їзду дев’ятиповерхо-
вого житлового будинку.
Але якщо підрахувати ма-
теріальні витрати, то об-
ладнати будинок запобіж-
ною системою все-таки
набагато дешевше і швид-
ше, ніж замінити застарілі
газопроводи чи ліквідува-
ти наслідки вибуху. На-
приклад, на ліквідацію об-
валу будинку через вибух
газу у Дніпропетровську
на вулиці Мандриківській
«Дніпрогаз» витратив
майже 95 млн грн. Утім,
загибель людей не покри-
ти жодними грошима. 

Кіровоградське ноу-хау
вже зацікавило колег із те-
руправлінь Держгірпром-
нагляду України та сусід-
ніх країн. Адже людське
життя коштує значно до-
рожче.

Про загрозу вибуху попередить SMS
БЕЗПЕКА. Нова автоматизована система виявить просочування блакитного палива 
і допоможе запобігти катастрофі

До речі. Лише за останні три тижні згадки
про вибухи побутового газу у Севастополі, Киє-
ві, Львові, Херсоні, на Вінниччині тощо з’явля-
лися у ЗМІ. На щастя, обійшлося без загиблих,
але у більшості випадків люди таки постражда-
ли від вогню: хтось зазнав опіків, а хтось втра-
тив майно. Такі надзвичайні ситуації стаються і
через витік газу або несправність газового об-
ладнання, і через спроби людей власноруч його
відремонтувати, або ж через забудькуватість
(увімкнув плиту і пішов з дому). Трапляються й
випадки, коли за допомогою газу намагаються
покінчити з життям. 20 листопада така ситуація
трапилася у Сарнах, але сусіди завадили вибу-
ху. Відчувши сильну загазованість у під’їзді, во-

ни зателефонували до служби порятунку
МНС за телефонним номером 101.

За словами фахівців МНС, це перше, що має
зробити людина. Потім слід виявити місце і
джерело витоку газу, попередити про небезпе-
ку сусідів і диспетчера ГРЕП, який має вимкну-
ти ліфт у під’їзді. Не слід також користуватися
електричними дзвінками і відкритим вогнем.
Натомість треба розкрити вікна і двері у під’їз-
ді, евакуювати людей на вулицю.

У разі, якщо вибух таки стався, слід викли-
кати, крім аварійки, ще й пожежну охорону, мі-
ліцію і «швидку». Рятувати, якщо можливо, з-
під уламків сусідів, але бути гранично обереж-
ними: вибухи можуть повторитися. 

Владислав КИРЕЙ,
«Урядовий кур’єр»

ДИЛЕМА. Кошти на модер-
нізацію міської теплоенергети-
ки міська влада обласного
центру планує одержати в
ЄБРР. Чи під силу громаді та-
ка позика?

На останній сесії міської ра-
ди вирішено підготувати про-
ект угоди кредитного фінансу-
вання між Європейським бан-
ком реконструкції та розвитку,
власне радою і комунальним
підприємством «Черкаситеп-
локомуненерго». Місту, яке
розвивається, бракує бюджет-
них коштів. І в тому, що міська
влада звертається до позик,
нічого дивного немає, адже як
інакше прискорити розв’язан-
ня назрілих проблем кому-
нального господарства, зок-
рема модернізації теплоенер-
гетики? Тим паче, що ЄБРР
обіцяє довгостроковий кредит
та ще й під невеликі відсотки. 

Та будь-який господар, та
ще й коли йдеться про кошти
цілої громади, перед тим, як
узяти кредит, зважує свої
можливості й перспективи оп-
лати позики. До того ж місто
вже виплачує одну, взяту та-
кож у ЄБРР: більш як 14 мі-
льйонів євро, які взяли п’ять
років тому з тією самою метою
— оновлення системи тепло-
постачання «Черкаситеплоко-
муненерго». Виплачують по-
зику вже два роки. Чи впора-
ється міський бюджет із на-
вантаженням?

Таке запитання кореспон-
дент «УК» поставив одному з
депутатів міської ради, дирек-
торові ДП «Черкасистандарт -
метрологія» Вікторові Білоу-
сову. 

— Якщо міркувати з точки
зору здорового глузду, то пе-
ред тим, як узяти новий вели-
чезний кредит, варто переко-
натися в ефективності вико-
ристання попереднього, — за-

уважив Віктор Федорович. —
У всякому разі міська влада
мала б прозвітувати про це,
провести відповідний аудит. І
вже за його результатами при-
ймати рішення про нові борго-
ві зобов’язання. 

Хочу наголосити: одним з
аргументів взяття поперед-
нього кредиту було створення
можливості для зменшення
тарифів на теплопостачання
за рахунок економії витрат,
яких вдасться досягти. Отож
сьогодні, думаю, доцільно пе-
реконатися, що вкладені кош-
ти реально позначаються на
комунальних тарифах для на-
селення: модернізація кому-
нального господарства зара-
ди самої модернізації просто
недоцільна, вона повинна да-
вати нові можливості, еконо-
мію. 

Із понад 14 мільйонів євро
одержаного кредиту близько
трьох мільйонів євро пішло
на його обслуговування —

оцінки, консультації, податки
тощо. Сьогодні ж пропону-
ється взяти ще 13,5 мільйона
євро нової позики, і не існує
жодних обґрунтувань, на що
буде витрачено ці кошти, хоч
і визначена цілком конкретна
сума. Тобто на сьогодні депу-
тати не бачили конкретних
розрахунків, прорахунків
ефекту, техніко-економічних
обґрунтувань саме такої су-
ми. 

Та уже через три роки піс-
ля взяття цього кредиту міс-
то буде змушене почати його
гасити, сплачуючи щороку
13,5 мільйона гривень. Це
попри те, що воно вже спла-
чує один кредит. Слід заува-
жити, що бюджет міста сьо-
годні — це кошторис банкру-
та. Бракує коштів зокрема на
зарплати бюджетникам: аби
виплатити зароблене лише
медикам, до кінця року не
вистачає 12 мільйонів гри-
вень. Тож аби збалансувати

витрати і доходи, бюджет
розвитку міста необхідно
зменшити хоча б на 20 мі-
льйонів гривень. 

— Є ще один цікавий мо-
мент, який насторожує екс-
пертів, — продовжує депутат.
— Усі спірні питання за уго-
дою пропонується врегульо-
вувати за законодавством
Англії — країни, де розташо-
вано офіс ЄБРР. Хоч уже ба-
гато років усі великі україн-
ські підприємства у своїх між-
народних контрактах зазна-
чають, що спірні питання буде
врегульовано через Арбіт-
ражний суд при Торгово-про-
мисловій палаті України. Це
наштовхує на думки про ри-
зики у забезпеченні прозо-
рості використання цього кре-
диту. Адже сумнівно, що
хтось їхатиме до Англії з’ясо-
вувати проблемні питання,
що можуть виникнути під час
виконання кредитної угоди і
реалізації кредиту.

Як зауважують й інші депу-
тати, на жаль, таке глобальне
питання розвитку міста, як
взяття нового кредиту, попе-
редньо не розглядали на про-
фільних комісіях міської ради.
Його обговорили лише кілька
комісій, які були далеко не в
повному складі, проте це не
завадило депутатам спокійно
проголосувати «за», хоч дале-
ко не всі мали змогу поперед-
ньо навіть ознайомитися з
проектом рішення.

Віктор Білоусов та інші де-
путати висловили на сесії мі-
ської ради свої застороги і
сподіваються, що їх візьмуть
до уваги. Багато хто наголо-
шує, що легковажне ставлен-
ня до подібних фінансових
операцій просто неприпусти-
ме, адже в разі тих чи інших
непередбачуваних обставин
ризикує громада — чимале
місто з його людьми, інтере -
сами, надіями та перспекти-
вами.

Черкаси модернізують теплоенергетику за кошти ЄБРР

Такий сигнал по мобільному врятує не одне життя
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Василь БЕДЗІР,  
«Урядовий кур’єр»

Про розвиток малої гід-
роенергетики в Закар-

патті «Урядовий кур’єр» за
останні півроку писав уже
двічі («Чи будуть у Карпа-
тах міні-ГЕС?» (9 червня),
«Жоден кіловат не може
бути зайвим» (26 липня). 

Потреба в електроенергії
з альтернативних джерел
наростає, як і цікавість гро-
мадськості до малих ГЕС.
Та сприйняття цих пер-
спектив далеко не однако-
ве: від палкого схвалення
до повного заперечення. 

У краї за Карпатами іні-
ціативу перехопили ті, хто
критично ставиться до
пришвидшених темпів
розвитку малої гідроенер-
гетики. «Опозиціонери»
вважають такий розвиток
загрозою для українських
Карпат, шляхом до руйну-
вання природних екосис-
тем, що матиме украй
згубні наслідки.

Депутати
вляпалися
в «Схему»

У Міжнародний день рі-
чок, 14 березня, лідери
кількох організацій ство-
рили Форум екологічного
порятунку Закарпаття. В
ухваленій резолюції про-
сили обласну раду пере-
глянути прийняте нею рі-
шення щодо використання
водних ресурсів області. 

Не дочекавшись реакції,
Олег Лукша, Володимир
Феськов, Валентин Воло-
шин, Оксана Станкевич
стали діяти. Вони опротес-
тували в суді рішення обл -
ради від 4 листопада 2011
року №310 «Про затвер-
дження локальних та об-
ласної схем розташування
малих гідроелектростан-
цій». У ньому йшлося про
можливість будівництва на
річках області до 360 об’єк-
тів малої гідроенергетики.
Позивачі вважають, що ра-
да ухвалила рішення з гру-
бими порушеннями кіль-
кох законів, внісши питан-
ня без додатків безпосе-
редньо в день голосування.
Тому громадськість не ма-
ла змоги ознайомитися із
проектом, а депутати до-
стеменно навіть не знали,
за що голосують. 

— Проект рішення був
на півтори сторінки, його
винесли для голосування
від імені лише одного депу-
тата, — сказав Олег Лук-
ша, директор Міжнародно-
го інституту людини і гло-
балістики «Ноосфера». —
Питання можливого спо-
рудження ГЕС не вивчали
гідроенергетики, будівель-
ники, екологи тощо. Тож
обласна рада грубо пору-
шила Закон «Про регулю-
вання містобудівної діяль-
ності» і кілька інших. 

Відштовхуючись від за-
гальнообласної схеми, рі-
шення про розміщення ма-
лих ГЕС стали приймати і
ради нижчого рівня. Так, 16
березня 2012-го Рахівська
райрада дозволила будів-
ництво 12 гідростанцій. Де-
путати дали добро на звер-
нення п’яти приватних під-
приємств, але водночас
жодного слова — про погод-
ження своїх рішень із сіль-
ськими громадами. Рада по-
слалася на «схему плану-
вання території району»,
яку лише розробляють.

Схожими діями відзначи-
лася і Великоберезнянська
райрада, дозволивши будів-
ництво гідростанції на річці
Лютянка у селі Чорноголо-
ва. Зробила це без необхід-
ної містобудівної докумен-
тації, аналізу впливу на до-
вкілля, врахування громад-
ських інтересів. Якщо плани
втілять у життя, то, на дум-
ку природозахисників, ма-
льовнича гірська річка буде

втрачена для відпочинку,
зникне риба і загине при-
родна краса ландшафтів.

Позивачів
підтримало
міністерство

Протиправне рішення
обласної ради провокує
районні, міські та сільські
ради до прийняття локаль-
них рішень.

— Усе має відбуватися з
точністю до навпаки. Пла-
нування територій під за-
будови повинні розпочина-
ти фахівці різних сфер
знизу, а завершувати —
рішення рад вищого рівня,
які мають готувати повно-
важні органи державної
виконавчої влади. Такий
порядок передбачено у за-
конодавстві. А у Закарпат-
ті схему розташування
ГЕС «спустили» згори, що
неприпустимо, — сказав
інший позивач, заступник
директора Ужанського на-
ціонального природного
парку Валентин Волошин.

Ініціаторів позову під-
тримав Мінрегіон, висту-
пивши в суді третьою сто-
роною. Тож судове рішен-
ня було на користь позива-
чів. Воно скасовує ситуа-
цію, коли кінь опиняється
позаду воза, побіжно зо-
бов’язує розробити та за-
твердити схему плануван-
ня території Закарпатської
області. Вона може вклю-
чати в себе і схеми розта-

шування малих ГЕС. Але
увага: до завершення про-
цесу планування території
області ще далеко, розроб-
лений проект документа
перебуває лише на стадії
державної експертизи.

Закарпатський окруж-
ний адміністративний суд
дійшов висновку, що відпо-
відач — Закарпатська об-
ласна рада — не довела
правомірності свого рішен-
ня. Суд постановив: позов
громадських активістів за-
довольнити. Визнано про-
типравним та скасовано рі-
шення обласної ради щодо
затвердження локальних і
обласної схем розташуван-
ня малих ГЕС. 

До слова, під час судових
засідань локальних схем
облрада на вимогу суду так
і не надала.

«Ні!» —
підкилимній
торгівлі 

Можна і крапку постави-
ти, але… Закарпатська об-
ласна рада подала апеля-
ційну скаргу до Львівсько-
го апеляційного суду. 

— «Схему малих ГЕС»
однозначно слід відкинути,
— додає Олег Лукша. —
Народившись підкилимно,
вона має померти, хоч би
як старалися її лобісти.
Цим покладено край імо-
вірному каналу корупції,
бо місцями розташування
гідростанцій могли просто

торгувати. Це дуже ласий
шматок, а ми вірогідність
підкилимної торгівлі за-
блокували. Привабливі й
для інших видів бізнесу, ці
земельні ділянки могли б
стати джерелом наживи.
Чому? Бо рішення ухвалю-
вав без ретельної експер-
тизи та публічного обгово-
рення, один-єдиний орган
— обласна рада.

Твердження ґрунтують-
ся на привабливості цих
об’єктів. Відомо, що елек-
троенергія малих ГЕС —
альтернативних джерел —
продається в чотири рази
дорожче за звичайну. По-
купець — держава купує її
у виробника за «зеленим»
тарифом. Спорудження
малих ГЕС забезпечує ін-
весторам тривалий час ви-
сокі прибутки за рахунок
платників податків за по-
рівняно невеликих капіта-
ловкладень.

Із розумом
і совістю 

— Правомірність розмі-
щення на річках області
360 малих ГЕС вивчали
майже 30 експертів у галу-
зі екології і права, 5 науко-
вих інститутів, — сказала
президент регіонального
молодіжного екологічного
об’єднання «Екосфера»
кандидат біологічних наук
Оксана Станкевич. — Ви-
сновки, викладені на 70
сторінках нашої спільної
громадської експертизи,

високо оцінили фахівці Ко-
мітету з питань екологічної
політики Верховної Ради.

— Варто озирнутися, і
побачимо, що попередники
не дозволяли собі будувати
ГЕС біля самих витоків рі-
чок, — додає пані Оксана.
— Ще в 60-х роках мину-
лого століття розробляли
схеми регулювання і
комплексного використан-
ня водних ресурсів, але та-
ких вольностей, як нині, со-
бі не дозволяли. А ось іще
приклад: збудовані перед
Другою світовою війною
Оноківська та Ужгородська
ГЕС фактично не шкодять
довкіллю. Вони розміщені у
середній течії Ужа. А ось
нинішня практика призво-
дить до зневоднення річок,
гідрологічних змін на при-
леглих територіях. Не вря-
тують ситуацію й ті водос-
ховища, які пропонують
зводити у верхів’ях: харак-
тер русел, іхтіофауна в них
неминуче зміняться. Уже
тепер там, де діють дерива-
ційні станції, бачимо нега-
тивні наслідки. Ми не проти
малих ГЕС, ідеться про не-
допущення їх поспішного
будівництва в інтересах
лише бізнесу.

Важлива є й думка за-
ступника начальника «За-
карпатдержрибоохорони»
Олега Ополонського: «Усі
проекти, які потрапляли на
розгляд або погодження,
мали у планах побудову
дамб і гребель. Наслідком
врегулювання річкового
стоку стане перекриття
міграційних шляхів до не-
рестилищ. Як підсумок —
часткова або повна втрата
біорізноманіття іхтіофауни
природної водойми. Малі
ГЕС у гірських районах ма-
ють працювати лише в ре-
жимі природного стоку. Ад-
же при цьому максимально
дотримуються природоохо-
ронні норми, передбачені
чинним законодавством.
Стаття 11 Закону «Про
Червону книгу України»
визначає, що акваторія гір-
ських ділянок річок має
особливе природоохоронне
значення, а їхнє господар-
ське використання має бути
обмежено в інтересах збе-
реження середовища існу-
вання рідкісних та зникаю-
чих видів риб. Відповідно
жодні дериваційні водовід-
води, якими переповнена
схема, є неприйнятними».

Проти громади не попреш
СИТУАЦІЯ. Великомасштабне зведення малих ГЕС у Карпатах наштовхується на протидію

Громадські активісти, які виступили проти рішення обласної ради з її «проектом-360»
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Світлана ГАЛАУР, 
«Урядовий кур’єр»

КОНТРАКТ. Найвищу у світі гід-
роелектростанцію Ла Йеска, вироб-
ництво електроенергії на якій забез-
печать дві турбіни «Турбоатому» за-
гальною потужністю 750 мегават, за-
пущено в Мексиці. Пуск першої тур-
біни вже відбувся. Про це «УК» пові-
домила прес-секретар підприємства
Оксана Щукіна. 

Контракт на виготовлення облад-
нання підписаний, за словами Окса-
ни Щукіної, у березні 2008-го. За
ним, для ГЕС Ла Йеска завод виго-
товив і поставив дві радіально-осьові
гідротурбіни одиничною потужністю
380 МВт з діаметром робочого коле-

са 5,3 м і вбудованими кільцевими
затворами. Замовником обладнання
виступила російська компанія «Си-
лові машини», яка стала перемож-
цем тендера на будівництво ГЕС у
2007-му. До обов’язків «Турбоатома»
увійшли також шеф-монтаж, пуско-
налагоджувальні роботи і натурні ви-
пробування. Щодо поставки облад-
нання на станцію, то вона розпочала-

ся навесні 2009 року, а монтаж за-
кладних частин — у лютому 2010-го.

Оксана Щукіна, посилаючись на
головного конструктора гідротурбін
Олександра Лінника, поінформува-
ла, що досягнута номінальна по-
тужність агрегату за наявного на
ГЕС напору води, а при його збіль-
шенні потужність зросте й досягне
380 МВт.

Харківські турбіни працюватимуть у Мексиці

ГЕС Ла Йеска з харківськими турбінами заховалася серед скель
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ДОВІДКА «УК»

ГЕС Ла Йеска — гідроелектростанція підземного типу. Одна з найвищих
у світі, із насипною греблею 208,5 м, розташована на мексиканській річці
Ріо-Гранде в штаті Наяріт. Там (спеціально під два гідроагрегати) в скелях
вирито котлован завдовжки приблизно 250 м, завширшки — 5,5 м і висо-
тою майже 30 м. Ця ГЕС вироблятиме 3,48% електроенергії в країні. 
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Людмила ЩЕКУН,  
«Урядовий кур’єр»

Протягом 2011 року Україна
стала центром уваги світової

громадськості в зв’язку з реаліза-
цією великомасштабних проектів
у сфері поновлюваної енергетики,
що дало змогу суттєво зменшити
енергодефіцитність півдня краї-
ни. Особливо актуально це для
Криму, оскільки багато електро -
енергії транспортують із Запо-
різької АЕС з величезними втра-
тами. Нині тут побудовано вже
чотири сонячні електростанції за-
гальною потужністю 227 МВт,
якої достатньо для забезпечення
електроенергією майже 61 тисячі
домогосподарств.

Щоб дізнатися, як працює і об-
слуговується це диво наукового
прогресу, кореспондент «УК» ви-
рушив до Сакського району, де
розташована сонячна електрос-
танція «Охотніково» потужністю
80 МВт, девелопером якої висту-
пила компанія «Актив Солар». А
провести для нас екскурсію
люб’язно погодився проектний
менеджер компанії з будівниц-
тва Олександр Симоненко.

Занедбане може
бути корисним

Земельну ділянку під сонячні
інсталяції обирали за простим
принципом: непридатна для ви-
користання в сільському госпо-
дарстві. «Станція побудована в
закинутому кар’єрі з видобутку
вапняку, що використовувався
як сміттєзвалище, чим завдавали
шкоди сусідньому селу, — розпо-
чав нашу розмову Олександр Си-
моненко. — Тепер на цьому місці
розташована екологічно чиста
електростанція». Він також роз-
повів, що будівництво енергове-
летня, до якого залучили 500

працівників, розпочали і закінчи-
ли у 2011 році. Тоді ж і запустили
в експлуатацію. Застосовували
матеріали та обладнання інозем-
ного й українського виробництва. 

За розмовами дісталися до
станції. Поки нас прискіпливо ог-
лядав охоронець, звернула увагу
на паркан, яким обнесена сонячна
станція: такий буває на об’єктах,
що перебувають під особливою
охороною. Олександр відразу за-
певнив, що паркан не під струмом,
а станцію вже облюбували місцеві
зайці й куріпки, які рятуються тут
під час полювання в місцевому
мисливському господарстві.

Модулями можна
двічі окільцювати
берегову лінію

На «дзеркальному полі» соняч-
них інсталяцій розташовано май-
же 140 інверторних станцій. По-
тужність кожної становить від 0,5
до 1 МВт. Станція умовно склада-
ється з двох частин: південної і
північної. Всі модулі орієнтовані
на південь з кутом нахилу при-
близно 25 градусів, що дає змогу
досягти максимального річного
показника виробництва енергії. 

За інформацією експертів ком-
панії, нормативний термін екс-
плуатації сонячних модулів —
мінімум 25 років. Перші 15 років
виробляють 100% енергії, потім
щороку цей показник зменшу-
ється на 10%. Після того, як моду-
лі відпрацюють своє, їх без жод-
них проблем можна демонтувати
і замінити новими, при цьому об-
сяг інвестицій на це потрібен уже
значно менший. 

Олександр під час нашої три-
валої екскурсії залюбки розповів
про працівників станції. «Всі спе-

ціалісти, які обслуговують об’єкт,
— українські фахівці, які отри-
мали освіту у вітчизняних уні-
верситетах. Але через те, що об-
ладнання специфічне і для нас
нове, їм доводиться вчитися у йо-
го постачальників за кордоном.
Та й ми тут також проводимо
тренінги», — повідомив він. 

Станцію обслуговує 20 диспет-
черів, які працюють у три зміни
по 6–7 осіб. Диспетчер, що спос-
терігає за станцією, сидячи за
монітором, не покидає свого по-
сту. На екрані виведено всю со-
нячну електростанцію, завдяки
чому він контролює роботу кож-
ного модуля, а їх на станції понад
360 тисяч. Якщо їх вибудувати в
одну лінію, то отримаємо довжи-
ну, вдвічі більшу за протяжність
берегової лінії Криму, а це при-
близно 600 км. Три рази на день
працівники на квадроциклах
об’їжджають сонячне господар-
ство і перевіряють справність.
Коли з’являються дефекти в ро-
боті модулів, ця інформація на-
дходить на монітор, і один із дис-
петчерів вирушає на місце, де
оперативно усуває недоліки. Як-
що виникне якась масштабна
проблема, то функція диспетче-
ра зводиться до локалізації про-
блеми та оперативного інформу-
вання  лабораторії, спеціалісти
якої виїздять на місце і прово-
дять роботи. Та за час роботи
станції не було навіть маленьких
несправностей.

Навчить бути
економними

Коли дивишся на скляну по-
верхню модулів, складається
враження, що вони зовсім неза-
хищені. Насправді конструкція
містить багато міцних пластів,

верхній з яких — захисний. Він
зроблений зі спеціального склоп-
ластику, який витримує до 80 кг
на один квадратний метр.

Незвичним є те, що тут немає
проводів і стовпів. Усі кабелі роз-
ташовані під землею. Вироблена
ними електроенергія надходить
до модульних коробок, звідти по-
трапляє до інверторних станцій,
потім до найближчої підстанції, а
звідти вже — до загальних ме-
реж і споживача. У нашому ви-
падку, в Саки й найближчі сіль-
ські населені пункти. Потужність
станції розрахована на понад 25
тисяч домогосподарств.

Проходячи біля «інженерних
ланів», хочеться доторкнутися до
них, тому виникає запитання:
«Чи сонячні панелі безпечні?»
«Всі панелі мають заземлення, —
заспокоює мене Олександр. — І
абсолютно безпечні». 

Хочеться дізнатися про все, і
питання до співрозмовника ви-
никають блискавично. «Якщо
день несонячний, чи суттєво це
впливає на вироблення елек-
троенергії?» Мій гід уже зазда-
легідь знає моє наступне запи-
тання: «Звісно, вироблення зни-
жується. Але хоч би якою була
щільність хмар, станція все одно
працює. Бо її робота залежить
від сонця: якщо воно зійшло над
горизонтом, то вироблення стру-
му вже почалося, незалежно від
погоди. Сонячні електростанції
не працюють лише вночі. Але са-
ме вночі значно зменшується
енергоспоживання». 

Після прогулянки «сонячними
ланами» звернулася до співроз-
мовника із пропозицією щодо ор-
ганізації й проведення пізнаваль-
но-краєзнавчих екскурсій для
школярів. Адже такі нові техно-
логії повинні бути інформаційно й
візуально доступними. Можливо,
хтось з екскурсантів, сидячи за-
раз за шкільною партою, обере
професію в галузі новітніх техно-
логій з енергозбереження.

— Таку ідею компанія вже реа-
лізовує. Ми проводимо безкош-
товні ознайомчі екскурсії, — роз-
повідає Олександр Симоненко. —
Виробництво енергії з сонця не
має ніяких випромінювань і не
завдає нікому шкоди. Може, коли
люди побачать, як сонячну енер-
гію використовують для задово-
лення їхніх потреб, почнуть за-
мислюватися і над розумним спо-
собом отримання електроенергії». 

Яка ціна чистого
кіловата?

Олександр�ОХОтА�
для «Урядового кур’єра»

УЄвропі електроенергія, одер-
жана за допомогою вітру та

сонця, вигідніша, ніж із нових атом-
них і вугільних електростанцій. У
середньому одна кіловат-година
струму, одержаного за допомогою
вітрових генераторів, коштує 7 єв-
роцентів, сонячних джерел — 14.
Такі дані оприлюднили в Deutsche
Welle науковці Інституту Фраунго-
фера і представники Форуму еко-
логічно-соціальної ринкової еконо-
міки (FÖS).

Через те, що істотно знизилася
ціна геліоустаткування, подешев-
шала й сонячна енергетика. Зок-
рема струм, вироблений за допо-
могою фотовольтажних установок
на дахах німецьких будинків, обхо-
диться у 18 центів, на сонячних
електростанціях у Південній Євро-
пі — менш ніж 10 центів за кіловат-
годину.

Натомість струм, який продуку-
ють нові вугільні та атомні елек-
тростанції, дорожчий. Насамперед
через втрати, пов’язані зі здоров’ям
і довкіллям. За них, як правило,
розплачується суспільство (залеж-
но від системи охорони здоров’я) і
самі люди. Так, струм з нових ву-
гільних електростанцій коштує май-
же вдвічі більше, ніж із вітрових ус-
тановок, і майже стільки само,
скільки із нових сонячних модулів. 

У 2020 році, за прогнозами вче-
них, електроенергія, одержана від
вітру та сонця, завдяки подальшим
інноваціям і подорожчанню елек-
троенергії буде одним із найвигід-
ніших видів виробництва струму.

Зі значними коштами, за підра-
хунками науковців, пов'язано та-
кож виробництво електроенергії з
корисних копалин. Насамперед на
це впливає врахування викидів
СО2 та пов’язаних із цим наслідків
для глобального потепління. Ко-
лишній головний економіст Світо-
вого банку Нікола Штерн у своєму
звіті за 2006 рік порахував, що до
кінця століття на це буде витраче-
но понад 5 трлн євро. 

Тонкодисперсний пил з елек-
тростанцій, що використовують ко-
рисні копалини, теж призводить до
додаткових витрат, зокрема через
захворювання дихальних шляхів і
потребу лікування. Та, за висновка-
ми Барбари Брайтшопф з Інститу-
ту Фраунгофера, найбільшої шко-
ди довкіллю завдають теплоелек-
тростанції. Лише невелику частину
цих витрат беруть на себе їх опера-
тори через купівлю СО2-сертифіка-
тів. Ще близько 9% за кіловат-го-
дину платять європейці за шкоду,
завдану довкіллю та здоров’ю.

Складно підрахувати й ціну
атомної енергетики. Якщо йдеться
про нову АЕС, то це, за даними ка-
ліфорнійської енергетичної комісії,
обчислюється 20 євроцентами за
кіловат-годину. А коли ж про вже
існуючі не один рік АЕС, то мають
враховуватися видатки, які можуть
виникати через аварії, і видатки на
подолання їх наслідків. Наприклад,
витрати, спричинені катастрофами
на АЕС «Фукусіма» та в Чорноби-
лі, обчислюються сотнями мільяр-
дів євро. Розплачується за все це
знову ж, як правило, суспільство.

Беттіна Майєр з Форуму еколо-
гічно-соціальної ринкової економі-
ки оцінює додаткову вартість стру-
му АЕС в 11–34 центи за кіловат-
годину. Якщо перекласти їх на ціну
струму, то одна кіловат-година, ви-
роблена на нових АЕС, коштувала
б від 31 до 54 центів, а на старих
АЕС (де витрати на будівництво
амортизовані) — від 13 до 36 цен-
тів за кіловат-годину.

ДОВІДКА «УК»

«АКтиВ�СОлАР»� (Activ� Solar)
— міжнародна група компаній зі
штаб-квартирою у Відні (Австрія),
яка спеціалізується на розробленні
й виробництві сонячних технологій.
Основні напрями діяльності — ви-
робництво кремнієвої продукції на
«Заводі напівпровідників» (Запо-
ріжжя), куди вже інвестовано 4,5
млрд грн, і розвиток масштабних
фотоелектричних сонячних парків.
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Сонячна енергетика 
освоює південні степи

ПРЯМА МОВА

Михайло�ЧЕРЕВКО,�
генеральний�директор�українського
представництва�«Актив�Солар»:

— Україна має величезний потенціал для розвитку сонячної енергетики,
особливо в південних областях, зокрема в Криму. Тут хороша сонячна ак-
тивність, більша, ніж у Німеччині, що є світовим лідером сонячних інсталя-
цій. Наприклад, у 2011-му в Німеччині побудовано приблизно 7,4 ГВт со-
нячних потужностей, а відсоток енергії з відновлювальних джерел (сонце,
вітер, біомаса тощо) в енергобалансі країни становить понад 20, тоді як в
Україні — лише 1.

ДОСЛІДЖЕННЯ

РЕАЛЬНІСТЬ. Кримські гелеоелектростанції перевершили аналогічні
інсталяції в країнах Європейського Союзу

АЛЬТЕРНАТИВА
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«Урядовий кур’єр»

Кілька років тому відбу-
лася розмова автора

цих рядків із новопризна-
ченим директором дер-
жавного підприємства «Во-
линьторф» Іваном Кири-
чиком. Не пригадую вже
всіх деталей, та в пам’яті
спливає пронизаний три-
вогою голос керівника. Го-
ворив він тоді не стільки
про сьогодення підприєм-
ства, як про перспективу
існування. Бо родовища
торфу (з яких брали сиро-
вину для виробництва гра-
нул) вичерпувалися, а на
розробку нових площ три-
валий час не вдавалося от-
римати дозволів. Попри те,
що в області діяла регіо-
нальна програма «Торф»,
чи не кожна сільська жінка
знала: опалення маневиць-
ким брикетом у кілька ра-
зів дешевше, ніж газом.

Долари з мулу
Щоб підтримати молодо-

го керівника, а з ним і
вкрай потрібну державі га-
лузь, 19 листопада 2010 ро-
ку урядова газета опублі-
кувала матеріал «На Воли-
ні знають, як обійтися без
російського газу». У ньому
йшлося, що за умов зрос-
тання цін на енергоносії
робота промислових по-
тужностей ДП «Волинь-
торф» повністю відновлена
і набула особливого зна-
чення. «Сойнеторф» і Ма-
невицький торфобрикет-
ний завод тепер видають
сумарну потужність 100
тисяч тонн торфобрикету
за рік.

«Наша продукція має ве-
ликий попит не лише вдо-
ма, а й за кордоном. Волин-
ські брикети знають спо-
живачі у Швеції, Польщі,
Словаччині й інших краї-
нах. До ЄС відправляємо
майже третину продукції. І
так із мулу колишніх боліт
«карбуємо» валюту для
держави, — розповів тоді
директор ДП «Волинь-
торф» Іван Киричик. — А
ще ж майже чотири сотні
працівників мають тут ро-
бочі місця. Із пристойною
як для поліської зони се-
редньою зарплатою 2,5 ти-
сячі гривень».

Здавалося б, що може
для державних чиновників
у столиці бути важливіше
за зняття бар’єрів перед
підприємством, яке за-
ощаджує країні десятки
мільйонів доларів? Тих, що
мали йти на оплату за газ
північно-східному сусідові,
а фактично залишилися в
поліському регіоні. Та час
показав: не все так просто!

«Два головні закони, на
підставі яких проводиться
відведення земельних ді-
лянок, — «Про надра» і Зе-
мельний кодекс України —
суперечать один одному.
Так, Кодексом України
«Про надра», чинним від
27. 07. 1994 р., торф зарахо-
вано до корисних копалин
загальнодержавного зна-

чення. Істотних обмежень
щодо користування надра-
ми для видобутку торфу в
ньому немає. Як і немає об-
межень у наданні площ, де
залягають корисні копали-
ни загальнодержавного
значення, зокрема і для ці-
лей, не пов’язаних з їхнім
видобутком, — змушений
був 14 січня 2011 року у
статті «Генератори» тепла
потребують «підживлен-
ня» повторно повертатися
до болючої теми «УК». — А
Земельний кодекс України
зараховує торфородовища
з глибиною залягання тор-
фу понад 1 м і осушені бо-
лота, незалежно від глиби-
ни залягання цієї копали-
ни, до особливо цінних зе-
мель, відвід яких забороне-
но. Отож 200 га болотяного
урочища між селами При-
лісне і Карасин Маневиць-
кого району, що вже неза-
баром могли б запрацюва-
ти на енергонезалежність
держави і принести у скар-
бницю сотні мільйонів гри-
вень, «Волиньторфу» під
розробку не віддають.
Уже багато років ці
землі не використо-
вують як сільгоспу-
гіддя, вони зарос-
ли непролазни-
ми верболоза-
ми, самосівом
і бур’янами.
Але у паперах
і надалі зна-
чаться особ-
ливо цінними
меліоровани-
ми сільгоспу-
гіддями, які в
посушливий рік
начебто можуть
прихистити від
підземного червоного
півня, а насправді по-
тенційне багатство пус-
тити на попіл».

Звісно, тоді було зрозу-
міло: без нових сировинних
площ державне підприєм-
ство, яке мало запасів на
два — три роки, прирече-
не! Ми писали тоді, що
Мінприроди, попри неод-
норазові зусилля заводчан,
не погоджує проектів ви-
сновків вибору місця роз-
ташування полів видобут-
ку торфу, адже два закони
спростовують один одного.
А охочих узяти на себе від-
повідальність за прийнят-
тя державного рішення у
такій ситуації не видно.

«Дай, Боже,
їм здоров’я!»

Ситуація докорінно змі-
нилася завдяки розгортан-
ню роботи в області нової
управлінської команди. Го-
лова облдерж адміністрації
Борис Клімчук уже впро-
довж принаймні десятка
років не втомлюється по-
вторювати на нарадах усіх
рівнів, що на багатій тор-
фом і дровами Волині ро-
сійський газ має стати аль-
тернативним видом пали-
ва. І ці слова поряд із вті-
ленням у життя бюджетної
сфери проектів із заміни
дерев’яних вікон та дверей
на сучасні, утеплення го-

рищ, підлог, стін, заміною
котлів на ефективніші ма-
теріалізуються дедалі мас-
штабніше. Майже вся бюд-
жетна сфера Ківерцівсько-
го, наприклад, району пе-
рейшла на використання
як палива відновлюваних
ресурсів — торфобрикетів,

торфу, відходів деревооб-
робки.

Саме тому для полісько-
го регіону було і залиша-
ється надзвичайно важли-
вим, щоб підприємство, яке
навіть пробували привати-
зувати, залишилося у дер-
жавній власності.

А що тепер з ним буде
усе гаразд, засвідчило роз-
порядження Кабінету Мі-
ністрів №843-р від 31 жов-
тня 2012 р. Воно й
розв’язало задавнену про-
блему: надано дозвіл на
розроблення проекту зем-
леустрою щодо відведення
земельних ділянок загаль-
ною площею 205,1 га. Цьо-
му передувала серйозна
робота як управлінців важ-
ливого для економіки ре-
гіону підприємства, так і
обласних профільних ке-
рівників. Адже необхідно
було зібрати майже два де-
сятки погоджень у різних
міністерствах та відом-
ствах.

Тепер із лісових земель,
що перебувають у постій-
ному користуванні ДП «Го-
родоцьке лісове господар-
ство» для розробки родо-
вища торфу «Засвіття
Ситнелюк» буде вилучено
54 гектари. Із користуван-

ня ДП «Маневицьке лісове
господарство» вилучать
135,3 га лісів для роз-
робки родовищ тор-
фу «Сойне», а для
родовища «Ву-
тишно» із земель
запасу лісогоспо-
дарського при-
значення Приліс-

ненської сільської ради —
ще 15,8 гектара лісових
площ.

— Два роки тому ми про-
сто не могли пробити бю-
рократичну стіну різнома-
нітних погоджень, — роз-
повів директор «Волинь-
торфу» Іван Киричик. —
Тепер ситуація докорінно
змінилася. Я переконався,
що є розумні люди, яким
насправді, а не удавано бо-

лить те, що відбувається на
нашому підприємстві і
якою буде його доля. І пе-
редусім хотів би висловити
вдячність керівництву ви-
конавчої влади області,
відповідальним працівни-
кам Кабінету Міністрів, які
допомагали нам зберегти
наше підприємство, що
вже через три роки зали-
шилося б без сировини.
Дай, Боже, їм здоров’я, і

ще більше державної муд-
рості! 

І хоч техніка на виді-
лених маневицьким

брикетникам площах
на повну потуж-
ність почне працю-
вати через два —
три роки, вже за-
раз на підприєм-
стві панує настрій
упевненості у за-
втрашньому дні.

Адже «Волинь-
торф» має можли-

вість ще півстоліття
розробляти корисні ко-

палини і продукувати з
них таке потрібне людям
паливо.

Воно до речі, нині знахо-
дить попит не тільки в Ук-
раїні, а й за кордоном. Ад-
же ринок збуту торфобри-
кетів, яких підприємство
виробляє в середньому
100–120 тисяч тонн, по-
стійно розширюється. За
рахунок експорту в По-
льщу, Угорщину, Словач-
чину, Німеччину, Чехію,
Швецію — як альтернати-
ва дорогому природному
газу.

— Шведам, наприклад,
попри те, що треба долати
кордони із Білоруссю та
Литвою і транспортувати
наші брикети на величезну
відстань, працювати з на-
шим підприємством усе-
таки вигідно, — розповів І.
Киричик. — Бо Євросоюз
повертає 20% ціни за наше
паливо як таке, що в пер-
спективі відновиться, а те-
пер працює на ідеї «зеле-
ної» енергетики. 

Нині дві тонни брикету
коштують 900 гривень, а
своєю теплотворністю від-
повідають приблизно тися-
чі кубометрів спаленого га-
зу. Який, як відомо, потяг-
не з гаманця юридичної
особи майже 4,7 тисячі
гривень. Є різниця? Без-
умовно!

Після реалізації на під-
приємстві нового інвести-
ційного проекту на 17 мі-
льйонів гривень кількість
робочих місць зросте до
шести сотень. А це не тіль-
ки офіційна зарплата лю-
дям, а й чималі податки до
бюджету.

Із мулу колишніх боліт 
«карбують» валюту для держави
ЕНЕРГОБЕЗПЕКА. Кабмін зрештою дав дозвіл «Волиньторфу» на розробку нових родовищ 
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ДОВІДКА «УК»

Державне підприємство «Волиньторф» упродовж
чверті століття є найбільшим в Україні виробником
екологічно чистого виду палива — торф’яних брике-
тів. Продукцію волинян, які виробляють шість із де-
сяти українських торфобрикетів, купують споживачі
із 17 областей.

Промислові запаси торфу в Україні мають 13 об-
ластей.

У 1970-х роках в країні виробляли до 800 тис. тонн
торфобрикетів; нині кусковий паливний торф виробля-

ють кількістю 25–30 тис. тонн, торф’яні паливні брикети
— по 200–250 тис. тонн на рік.

Кабмін постановою № 988 затвердив Поря-
док використання коштів, передбачених у

держбюджеті для підтримки будівництва вугле-
та торфодобувних підприємств, їх технічного
переоснащення та виконання програми рено-
вації гірничошахтного обладнання.

За інформацією департаменту інформації та
комунікацій з громадськістю Секретаріату
КМУ, цей порядок визначає механізм викорис-
тання коштів, передбачених у державному
бюджеті за програмою «Державна підтримка
будівництва вугле- та торфодобувних підпри-
ємств, на технічне переоснащення зазначених
підприємств, у тому числі через механізм зде-
шевлення та погашення кредитів, а також ви-
конання програми реновації гірничошахтного

обладнання», зокрема для технічного переос-
нащення підприємств Державного концерну
«Укрторф».

Перелік вугле- та торфодобувних підпри-
ємств, технічне переоснащення яких передба-
чається здійснити за рахунок бюджетних кош-
тів, затверджується Міненерговугілля відповід-
но до галузевої програми розвитку підпри-
ємств на відповідний рік за результатами кон-
курсу поданих підприємствами бізнес-планів
технічного переоснащення.

Прийняття урядової постанови сприятиме
підвищенню ефективності роботи підприємств
для задоволення потреби галузей економіки у
необхідному обсязі вугілля і торфу і збільшенні
їх видобутку.

ДОПОМОГА 

Вугле- та торфодобувні підприємства 
підтримають фінансово
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