
СТЕНОГРАМА 

круглого столу у Комітеті з питань паливно-енергетичного комплексу, 

ядерної політики та ядерної безпеки на тему: " Енергетична дипломатія як 

інструмент посилення енергетичної безпеки України" 

15 вересня 2016 року 

 

Веде засідання Голова Комітету у закордонних справах ГОПКО Г.М. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Доброго дня, шановні гості, високоповажні експерти, 

представники міжнародних організацій, також представники наших 

міністерств! Сьогодні ми зібралися на надзвичайно важливому заході, і наше 

таке завдання – проговорити про національну безпеку і енергетичну 

дипломатію; що ми можемо зробити для того, щоб Україна на своєму шляху 

до економічного розвитку могла зміцнюватися і завдяки, зокрема, 

енергетичній незалежності від Росії.  

Наближається зима, і ми вже бачимо дуже багато різних проросійських 

заяв про те, чи зможе Україна пережити цю зиму, що було зроблено, які 

зусилля докладено. І надзвичайно важливим є те, щоб Україна реформувала  

свій енергетичний сектор, оскільки енергетична галузь, як одна з 

найвразливіших, за всі роки незалежності була ключовим джерелом 

фантастично легких статків, коли більшість українських олігархів, які 

монополізували цю сферу, фактично паразитували на народі України, 

торгуючи самостійністю української держави.  

Ми бачили, наскільки тяжко в парламенті просуваються енергетичні 

закони, і за ці 25 років ми дуже мало зробили для того, щоб реформувати 

енергетичну сферу, для того, щоб задіяти більше видобутку власного газу, 

для того, щоб сприяти енергоощадженню і енергоефективності.   

І тому, коли ми запросили сьогодні на наш круглий стіл представників 

міжнародних організацій, які допомагають нам втілювати різні проекти з 

енергоефективності, також для того, щоб проговорити, як ми можемо 
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реформувати ринок газу та електроенергетики відповідно до норм третього  

енергопакету Європейський Союз і відкрити наші ринки газу та 

електроенергії для конкуренції. 

Також ми сьогодні будемо говорити і про геополітику. Тому що 

питання енергетичної безпеки – це не лише питання національної безпеки. 

Ми бачимо останні спроби і, зокрема, я хотіла б сьогодні  подякувати Наталії 

Кацер-Бучковській як народному депутату, члену комітету за її недавню 

статтю в Financial Times про Nord Strim 2 (Північній потік 2) "Геополітика 

проти верховенства права". Це так само наш заклик до міжнародних 

партнерів блокувати цю ініціативу, оскільки вона націлена на знищення  

економіки України. І тому надзвичайно важливо в енергетичній дипломатії 

скординувати зусилля всіх профільних відомств, державних інституцій, 

енергетичних компаній та інших органів для просування України як 

повноправної частини єдиного європейського енергетичного простору та 

відходити від сприйняття нас лише як транзитної країни для постачання газу 

в Європу. Це надзвичайно важливо. І тому, ви знаєте, що на наступний 

тиждень, ми дуже сподіваємося, що український парламент ухвалить 

надзвичайно важливі закони. І у нас уже є тут лист, зокрема, до нас 

приїжджав Марош Шефкович представник Європейського Союзу. Були 

зустрічі і з Прем'єр-міністром. Були обіцянки зі сторони нашого уряду 

ухвалити Закон про єдиний енергорегулятор, також Закон про ринок 

електроенергії. Це ті зобов'язання, які має зробити український парламент і 

не тільки. Також закон, який ми ухвалили, про ринок газу, ще потребує 

доопрацювань зі сторони уряду. Тобто у нас багато зобов'язань, які ми маємо 

зробити.  

Але сьогодні ми хотіли б. щоб вперше, взагалі, в українському 

парламенті за присутності таких високоповажних експертів, зокрема, і 

Сполучених Штатів Америки як Едвард Чоу, старший науковий співробітник 

програми з енергетики та національної безпеки Центру стратегічних та 
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міжнародних досліджень у Вашингтоні. Також з нами присутній колишній 

посол США в Україні Джон Херпс, який представляє Атлантичну раду. У нас 

є міністр енергетики. Ми раді, що він сюди завітав, він матиме можливість 

почути, можливо, знайте ще додаткові ідеї як пришвидшити процес 

реформування. І є також Міністерство закордонних справ.  

Можу сказати, як голова Комітету у закордонних справах, у нас після, 

два дні тому, коли було засідання Ради національної безпеки і оборони, ми 

чекаємо на два документи, це стратегія захисту наших інтересів повернення 

Донбасу та Криму. Але дуже хотілося, щоб з'явилися ще документи. які 

надзвичайно важливими, це стратегія енергетичної безпеки чи стратегія 

енергетичного розвитку, стратегія економічного розвитку і очевидно нам 

дуже важливо мати стратегію зовнішньої політики.  

Тому сьогоднішній круглий стіл це один з перших заходів публічних, 

коли ми не хочемо говорити про енергетику за зачиненими дверима як це 

робилось роками. Для того, щоб ці ринки були прозорими. І держава Україна 

ставала суб'єктом в геополітиці і могла через прозорість залучати інвесторів 

сюди, збільшувати видобуток газу. І, щоб більше ніколи Росія як монополіст, 

як держава-агресор не могла шантажувати ні Україну, ні Європейський 

Союз, тому що зараз геополітично крім  Ірану, багатьох інших держав ми 

повинні чітко розуміти, де наше місце і відстоювати  свої права  в цьому 

енергетичному просторі. 

На цьому я буду завершувати, колеги. І хотіла б передати слово Наталії 

Кацер-Бучковській.  Єдине, що  скажу, що об 11-й годині в нас буде  зустріч  

з міністром закордонних справ Британії паном Джонсоном. Тому я змушена 

буду відірватись на годину, але повернусь для того, щоб, дійсно, за 

результатами цього засідання, ми могли  розробити своєрідні кроки, що 

робиться далі, крім тих, що я озвучила як голосування в парламенті на 

наступному тижні. 

Дякую. 
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Веде засідання голова підкомітету з питань сталого розвитку, стратегії 

та інвестицій Комітету з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної 

політики та ядерної безпеки КАЦЕР-БУЧКОВСЬКА Н.В. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, Ганно! Доброго дня всім присутнім. Я рада 

вітати тут міжнародних експертів, представників посольств, високоповажних 

гостей.  

І в першу чергу, я б хотіла надати слово міністру енергетики і вугільної 

промисловості Ігорю Насалику з його вступним словом.  Дуже дякую, що ви 

завітали до нас. І  ваше бачення розвитку даної теми,  і ваше бачення 

енергетичної стратегії   і енергетичної  безпеки   України. 

Дякую. 

 

НАСАЛИК І.С. Всім доброго дня, хорошого настрою, а основне – 

продуктивної роботи.     

Я,  в дійсності, хочу в першу чергу подякувати парламенту,  що він зміг 

і в лиці  парламентаріїв  різних  комітетів, але зібрати таку поважну публіку,  

де ми можемо обговорити проблеми безпосередньо енергетичної сфери 

нашої держави. 

Перш за все, хочу сказати, що ми прожили непростий період, 

починаючи з травня і до вересня цього року. Більше  того, сьогодні можу вам 

озвучити, що навантаження на теплову систему України, на теплові генерації 

була на 20-25 відсотків більше, чим в зимовий період в ми практично 

пройшли зимовий період. Повинен сказати, що і фахівці, і спеціалісти, які 

розглядували можливості енергетичної системи України в травні місяці, вони 

давали однозначні результати,  що українська система не зможе про 

функціонувати без  відповідних обмежень в генерації, для цього були з усіма 

практично обласними державними адміністраціями підписані договори про 
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віялові відключення, велась активна розмова про імпорт електроенергії з 

інших  країн, зокрема Молдови і Російської Федерації, говорилося про запуск 

дорогих газо-мазутних блоків. І, напевно, оці три складові розглядались як 

можливість проходу української енергосистеми в літний період. 

Повинен на сьогоднішній день вам сказати, що ми пройшли цей період 

повністю, Україна була забезпечена всім, необхідною кількістю 

електроенергії. Єдиний рік в Україні, коли ми не взяли кожного кубометра 

газу з Російської Федерації, ми не взяли жодного кіловат-годин з Російської 

Федерації. Якщо тільки в минулу році ми імпортували 2,5 мільярди кВт-

годин.  

Крім того, нам вдалося пройти цей період не задіявши жодних віялових 

відключень. Звичайно ця ситуація була спровокована тим, що перший рік в 

Україні в літній період працювало тільки дев'ять атомних блоків, як правило 

працювало 11 і більше. Але цей період завершений, я сьогодні, і Україні, і 

всіх хто присутній в цьому залі, можу сказати, що енергетики з честю 

пройшли цей період, сформувавши ідеологію розвитку енергетичної сфери 

нашої держави. Зокрема, величезний вклад був і рішення прийняті в атомній 

промисловості, зокрема були зняті незрозумілі судові рішення і блокація 

роботи, яка була спровокована "Енергоатома". Яка не давала можливості 

проводити господарську діяльність НАЕК "Енергоатому". Зокрема, за ці 4,5 

місяці я хочу підкреслити, нам вдалося вперше підписати договір на 

будівництво сухого сховища відпрацьованих ядерних відходів, де ми 

практично кожен рік на 200 мільйонів доларів відправляли це в Російську 

Федерацію. Ми диверсифікували, у нас підписаний договір з одним із банків 

Сполучених Штатів Америки на 260 мільйонів доларів. Ще частину ми 

задіяли через інвестиційну складову, і повинен сказати, що через півтора 

роки, зараз немає жодних зауважень, що Україна буде мати диверсифіковане 

джерело, сховище відпрацьованих ядерних відходів. 
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Крім того, вперше в Україні ми запустили вже повністю діючий п'ятий 

Запорізький блок, який працює на Westinghouse, на паралельному паливі і в 

Україні передбачені шість блоків, які будуть поставлятися не тільки  

"ТВЕЛу", а будуть поставлятися по програмі Westinghouse.  

Ми пішли ще далі в цій програмі, які стосуються атомної 

промисловості. Атомна промисловість у нас має 52 відсотки в енергосистемі  

України, це достатньо велика  кількість і це базова генерація. У нас була 

продуктивна зустріч із "Казатпромом" і  міністром  енергетики Казахстану 

буквально  в понеділок, уже ми зробили всі необхідні, підготували, 

документи і в понеділок приїжджають їх представники для підписання 

меморандуму про створення  спільних підприємств по видобутку оксиду 

урану як на території Казахстану, так і на території України. Казахстан на 

сьогоднішній день володіє найкращою технологією видобутку оксиду урану. 

Для прикладу можу сказати, що Україна на сьогоднішній день закуповувала 

уранову руду по ціні більше 130 доларів, а собівартість цієї продукції складає 

30-35. Ви можете подивитись, який рівень був різниці в забезпеченні, 

враховуючи, що Україна закуповує півтори тисячі  тонн, то можна зрозуміти, 

скільки і хто на цій системі  заробляв.  

Тому ми зняли три проблеми: перша проблема – це сховище  

відпрацьованих ядерних відходів; друге, що ми зробили, це ми 

диверсифікували і рухаємося в питанні забезпечення  урановим  оксидом; і 

третє питання – це повністю відхід від Російської Федерації в атомній 

промисловості. На жаль, ми це зробити в один день не можемо, але це 

процес, який  потребує відповідного періоду. 

Що стосується газодобувної галузі. Міністерство немає в прямому 

керівництві і все-таки управління  веде Міністерство економіки, але  все-таки 

міністерство  формує політику в напрямку видобутку вуглеводнів. Зокрема, в 

травні місяці ще на початку своєї діяльності Міністерство енергетики 

продемонструвало своє бачення щодо розвитку енергетичної сфери в розрізі 



7 

 

укрвидобутку вуглеводнів на конференції, яка проходила 26 травня. Зокрема, 

там була показана  крива, де міністерство по розрахунковим  даним показало, 

що Україна може видобувати, збільшити власний видобуток  на 6-7 мільярдів 

кубів газу.   

З другої сторони, хочу сьогодні на вашому поважному засіданні 

озвучити, це дані, які видало міністерство інфраструктури, що більше 11,5 

мільярдів кубів газу в Україні на сьогоднішній день використовується 

неефективно.  

Тому, рухаючись шляхом енергозберігаючих технологій, 

енергозбереження, з другої сторони, піднімаючи видобуток власного газу, ми 

розмалювали і показали можливості щодо 2020 року, коли Україна 

абсолютно не буде залежна від імпорту газу не тільки з Російської Федерації, 

але і того газу, який ми отримуємо загальний по реверсу. Тобто ми повністю 

будемо забезпечені своїми можливостями щодо видобутку газу в Україні.  

На цьому шляху є три величезні проблеми, і ми готували концепцію 

щодо  розвитку видобувної галузі. Ми її, до речі, презентували у Харківській 

області на Шебелинці, ми провели велику роботу з  "Укргазвидобуванням", і 

провели величезну роботу із приватними інвесторами, які видобувають, які 

мають намір видобувати вуглеводні в нашій державі. Ми вийшли на загальну 

концепцію, і вона, до речі, підтверджена і підтримується урядом, що до 2020 

року видобуток газу в Україні збільшиться до семи мільярдів.  

Яким шляхом ми ідемо в цьому напрямку? Шлях перший – це все-таки 

стабілізація того видобутку на тих родовищах, які на сьогоднішній день 

працюють, це шлях – капітальне будівництво свердловин, це шлях 

додаткового буріння, це шлях компенсації тисків  компресорами, і це дає 

можливість не тільки  стабілізувати спад на діючих родовищах, а й незначно, 

хочу наголосити, збільшити видобуток.  
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Я не розділяю  деякі погляди щодо гідророзривів на пластах, які вже 

діють, оскільки гідророзриви не можуть бути особливо ефективними в 

родовищах, які виснажені на 60-70 відсотків.  

Саму стратегію міністерство бачить – це  нарощування ресурсної бази. 

Без нарощування ресурсної бази ефективного збільшення видобутку газу, 

практично, є неможливим.  

В чому заклечається збільшення ресурсної бази? Це, звичайно, геолого-

розвідочні роботи, це роботи, які зв'язані з геобурінням, пошуковими 

скважинами, промисловими скважинами, облаштуванням бурінь. Тут  є три 

проблеми, які, якщо ми їх пройдемо, то, я думаю, жодних проблем  реалізації 

в нас не буде. І перше, як не дивно, це все-таки органи місцевого 

самоврядування. Органи місцевого самоврядування на сьогоднішній день в 

особі, я також міським головою, і, може, моя позиція в той час також була 

такою щодо видобутку калійних добрив. Але на сьогоднішній день органи 

місцевого самоврядування не зацікавлені в тому, щоби проводити 

розвідувальні роботи і буріння на тих тераріях, де находиться. Зокрема, в 

мене була зустріч з представниками обласних рад, в тому числі Полтави, де 

після спілкування ми десь прийшли до думки, що все-таки на законодавчому 

рівні повинна бути затверджена можливість від щеплення з рентної плати по 

видобутку вуглеводнів, якась частина на місцевий рівень. Я знаю, що в 

нашому комітету зареєстрований законопроект, де передбачається 5 

відсотків, до 5 відсотків органам місцевого самоврядування для цієї 

проблеми. 

Друга величезна проблема в Україні, це те, що ліцензії, які видані в 

свій час, вони практично не використовуються. На сьогоднішній день із 118 

фірм, які отримали  ліцензії, звіт про роботу подає тільки 56. Тобто половина 

фірм, які володіють ліцензіями, не проводять жодної роботи. Тут можна 

переглянути різні варіанти, різні, але мені здається, що більшість знаходиться 

в позиції перепродажу чи передачі по якимось незрозумілим схемам в інші 
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руки. Тому позиція Міністерства в тому, щоб провести інвентаризацію в 

першу чергу і подивитися: чи виконуються ліцензійні умови на тих площах, 

на які вже в загальному видобутку. 

Крім того, я повинен вам сказати, що в Україні, я поки що не буду 

робити рекламу фірмі, ми зустрічалися, є вже фірми, які працюють на 

надвисоких глибинах, зокрема, на 6 і до 6 тисяч метрів, і більше 6 тисяч 

метрів. Фірми отримали дуже чудові результати. І, зокрема, програми, які 

вони підготували, показали, що тільки робота на п'яти, хочу підкреслити, 

п'яти родовищах, які вивчені, які працюють в структурі 

"Укргазвидобування", можна збільшити видобуток газу протягом півтора-

двох років до рівня 4 плюс 4–4,5 мільярда кубів. Враховуючи, що в 

"Укргазвидобування" знаходиться 150 родовищ, розумію, що більшість із 

них є дрібні. 348 – це практично дрібні, великих це тільки порядка там 40, 

там, уточнювати цифру. Але це значний, скажімо, крок, що використання 

нових технологій, нових можливостей, нових можливостей утримання тисків 

в пластах дає хороші перспективи нашій державі.  

Тому міністерство дивиться дуже оптимістично на розвиток. Звичайно, 

ми будемо проти, щоб огульно передавати ліцензії "Укргазвидобування", 

огульно. Ми завжди будемо розглядати можливість передачі ліцензій на 

конкурентних умовах. І це стосується тих інвесторів, які на сьогоднішній 

день приймають участь в цьому загальному нашому зібранні, зібранні, де ми 

можемо дискутувати з цього приводу. Ми можемо говорити, де неефективно 

використовуються родовища, про конверсію, про форму, яка діє в Україні, 

розподілу продукції. І такі можливості і дають перспективно дивитися на ті 

всі плани, які будує міністерство спільно з Міністерством економіки, 

Кабінетом Міністрів України. І в результаті все-таки, що український народ 

отримає, накінець отримає з цього зиск. Останні процеси, які йшли, 

політичні, зокрема, я не буду їх озвучувати, які пов'язані зі "Спільною 

діяльністю" і з тими кримінальними справами, які йдуть по цьому, 
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говорилося, як ефективно використовувалися ліцензії і експлуатація родовищ 

на території України. 

Ми активно працюємо з європейськими організаціями: і з "Діксі-груп", 

і з ENT, як вона називається правильно… Тані немає Бойко?  

Немає, на жаль… Ну прозорість видобувних… 

 

,_______________. Є ITI. 

  

НАСАЛИК І.С. Є ІТІ. До речі, дуже цікава організація, я не роблю 

рекламу, але ми з нами поспілкувалися, як правило, вони робили звітність за 

минулі роки, тобто два роки по статистиці, а зараз ми перейшли до них, що 

вони нам роблять уже звітність за 2015 рік і це хороші дані, ми поділимося 

взагалі цими даними із інвесторами, із тими, хто проводить цю загальну 

роботу для того, щоб ви могли оцінити степінь ризиків чи степінь 

привабливості бізнесу, який є в нашій державі. 

Звичайно, про енергетичну галузь можна говорити довго і безконечно, 

але те, що ми перейшли рубікон залежності, повної залежності, яка була від 

Російської Федерації на те, що на сьогоднішній день ми не ведемо жодних 

переговорів про додаткових тон вугілля, додаткових кіловат електроенергії, 

додаткових кубів газу, це є результат роботи і попередників, в хорошому 

смислі, не в тому, який говорять "попередники". Кожен на своєму етапі 

просто робив роботу. В останні 5 місяців зробили акцент і я думаю, що ми 

вже взлетіли, не треба нам уже находитися на землі і бути від когось 

залежним. Як говорять хороші економісти, ця модель літає, от вона літає. 

Дякую вам всім. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане міністре, дуже дякую вам за ваші те, що ви 

окреслили вашу роботу і плани роботи міністерства, але, звичайно, вся 
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енергетична громадськість і експерти чекають стратегічного документу, про 

якій всі говорять, стратегія енергетичного розвитку.  

От скажіть, будь ласка, на якій стадії і от хто, власне, буде його 

розробляти, в якій період? Тому що повинне бути комплексне бачення 

розвитку енергетичної галузі і, зокрема, внутрішніх, а також зовнішніх 

загроз. От, власне, це питання дуже цікавить багатьох експертів, 

громадськість і міжнародних експертів. 

 

НАСАЛИК І.С. Давайте тоді ми розглянемо. 

Є три загальні групи, які ми розробляємо. Зараз ми маємо договір з 

багатьма міжнародними організаціями, я не буду їх озвучувати, які 

розробляють і допомагають нам розробити стратегічний план розвитку 

енергетичної галузі в Україні. В процесі там з депутатського корпусу 

приймає участь Олександр Георгійович Домбровський як представник, 

заступник, голова комітету. Там присутній незалежний регулятор НКРЕКП, 

присутнє міністерство, Міністерство економіки. І ми запускаємо цю систему. 

З другої сторони, я хочу ще раз повторити. Напевне ви не почули, що ми 

представляли концепцію розвитку видобувної, розвитку видобувної галузі в 

Україні. Зокрема ми її презентували в Шебелинці Харківської області, де 

були присутні, в тому числі, і приватні видобувники. Ми мали можливість 

поговорити про форми, методи, фінансування, можливості. Там було 

присутнє "Укргазвидобування", був присутній Прем’єр-міністр України при 

презентації, був присутній, зрозуміло, віце-прем'єр, міністр,  тобто в повному 

складі ми вже презентували концепцію розвитку енергетичної галузі. 

І третє в цьому… групі питання, що спостережна рада вже має на 

розгляд, Спостережна рада НАК "Нафтогазу України" має на розгляд дії, 

стратегію розвитку "Укргазвидобування". І на основі цих документів вже 

буде розроблятися фінансовий план щодо загального розвитку. 
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Щодо приватних компаній, ще раз хочу підкреслити, що ми ставимо 

позицію на те, що всі ліцензії, які ми будемо розглядати, будуть надаватися 

на конкурсних засадах. І на конкурсних засадах, в першу чергу, будуть 

виставлятися позиції, звичайно, фінансування, бо без фінансування далеко не 

підеш. Але одних із важливих умов я вважаю все-таки, що це повинні бути 

новітні технології видобутку газу, новітні технології геологічної розвідки і 

новітні технології інтенсифікації видобутку вуглеводів. Напевне оце три 

кити, на яких і находиться подальший розвиток нашої галузі. 

Щодо, скажемо, ринкових відносин, я наголошував і зараз наголошую. 

Ринкові відносини в енергетичній галузі можуть відбуватися при загальних 

чотирьох умовах. Першу умову ми за ці чотири місяці зробили, – це 

демонополізація НАК "Нафтогазу України". І спільно з європейським 

серекретаріатом на виконання Третього енергетичного пакету, про який ви 

говорили, ми все-таки урядом цим новим прийняли рішення про ……. НАК 

"Нафтогазу" чи розподіл НАК "Нафтогазу". І перший етап – виділення 

"Укртрансгазу" розпочався, завтра робоча комісія, якщо депутати із Комітету 

паливно-енергетичного хочуть прийняти участь, я запрошую до дискусії і 

формування.  Там же розписано до нового року, що нам необхідно зробити.  

Це  достатньо велика умова до демонополізації.  

Питання друге. Я більше чим переконаний, що ми не підемо до 

ринкових умов, якщо не буде прийнятий Закон про електроенергію. На жаль, 

він розроблений, ми вже пішли, оскільки я вихідець із комітету, ми тепер 

дійшли вже до другого етапу, тобто змін вже до закону, тобто формування 

технічної частини, а в нас до сих під неприйнятий Закон про електроенергію. 

Я розумію всі політичні форми, але закон треба приймати . Чим швидше ми 

його приймемо, тим швидше ми посилимо приватизацію обленерго, який 

стоїть. Це буде абсолютно інша вартість, обленерго. Я вам скажу в 

залежності від цього рішення.  
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Друге ключове питання – НКРЕКП. Якщо ми не візьмемо структуру 

незалежного регулятора. От ми зустрічалися, здавалося б дивним, ми 

зустрічалися з Прем'єр-міністром  України  при зустрічі з Вишеградською 

четвіркою з чотирма прем'єрами держав: Чехія, Словенія, Польща Венгрія.  

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Словаччина.  

 

НАСАЛИК І.С. Словаччина, я маю на увазі. І в кожній зустрічі було 

запитання Закон про електроенергетику і НКРЕКП. Без цих факторів ми не 

зможемо інтегруватися, ми не зможемо говорити про ENTSO-E, про інші 

кроки, які ми робимо в цьому напрямку.  

Трете питання. Якщо ми говоримо про добувну галузь. Ми прийняли 

Закон про ринок газу в Україні. Але в нас вже готовий повністю готовий 

другий  етап це вже технологічна частина зміни до Закону про ринок газу, 

яка відкриває абсолютно інші можливості до функціонування. Щоби ми не 

робили  на рівні скажімо технічному, вдосконалюючи їх, переходячи період  

без законодавчої бази, ми  не зробимо абсолютно нічого. Перейти до 

ринкових відносин без законодавства це є просто неможливим.  

Тому я хочу наголосити, що на сьогоднішній день єдине  міністерство, 

яке зробило спільну площадку щодо розробки законодавства, це 

Міністерство енергетики. Ми зробили спільну площадку, на  якій приймають 

участь депутати Верховної Ради від Комітету ПЕКу при розробленні 

законодавства. Ми не бачимо міністерство і комітет Верховної Ради в 

протистоянні, як це було довгий період. Ми спільно напрацьовуємо 

законодавчу базу. І це дає можливість, якщо ви побачили, що (я є ще три 

секунди, і все, завершую, знаю, Аню), що це дає якраз отой градієнт руху, 

який може прискорити.  

Тому м'яч – на території Верховної Ради, ми будемо робити все для 

того, щоби перейти до ринкових відносин в енергетиці в Україні. 
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ГОПКО Г.М. Пане міністре, я думаю, що сьогодні ми почнемо 

розробляти енергетичну стратегію, про яку сказала Наталія, тому що з вашої 

відповіді я зрозуміла, що є певні шматки напрацювати, але воно все одно – 

одне загальне бачення, воно все одно не вкладене, його поки що відсутньо. 

Але я не можу не спитати це запитання, можливо трохи зловживаю правами, 

але який дефіцит вугілля. Тому що всі розмови про те, що вугілля з "ДНР",  

"ЛНР" за ціною "Роттердама", який реально як голова Комітету у 

закордонних справах можу сказати, додавали до іміджу України, були 

ложкою дьогтю, і так на фоні втоми від російської агресії. 

Тому ви можете як міністр сказати нам, що в нас із поставками вугілля? 

Це буде "ДНР", "ЛНР", це будуть власні, просто щоб країна знала, тому що 

тут вже цікаво просто громадянам розуміти, як ми переживемо зиму. Багато 

вже хто лякає, і популісти, ми бачимо в парламенті наскільки тарифна тема. 

Замість того, щоб деякі популісти говорили про адресну допомогу, як би 

громадяни могли економити, могли би використовували кошти через адресну 

допомогу на утеплення будинків, були зацікавлені в енергоощадності, 

популісти закликають постійно, там не платити, ще щось. Тобто, я думаю, що 

на цьому круглому столі ми не будемо говорити про популістів, їх негативну 

роль, але вам ми все-таки запитаємо, як переживемо зиму, які поставки і 

дефіцит вугілля. Дякую. 

 

НАСАЛИК І.С. Давайте я тоді більш розкриюся, скажемо. І, перше, 

коли ви говорите за цей, може на мене буде і сваритися Дмитро 

Володимирович Вовк, але я вам скажу, що ми розглядаємо питання, що, 

починаючи з лютого, березня і квітня наступного року піде не підвищення 

цін на електроенергію, і буде суттєве пониження цін на електричну енергію. 

Це вже буде робота нового міністерства.  
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Щодо підготовки до осінньо-зимового періоду. Повинен сказати, що 

міністерство розробило план забезпечення, він затверджений на Кабінеті 

Міністрів України, і на сьогоднішній день він втілюється в життя. Як – оце 

вже інше питання.  

В дійсності у нас потреба в тепловій генерації, ви можете записати – 

9,2 мільйона тонн, це антрацитова група, яка на контрольованій в Україні 

території не добувається, 9,2 мільйона тонн. 

На жаль, в нас частина, велика частина теплової генерації працює на 

антрацитовій групі вугілля. Що зробили в міністерстві? Міністерство пішло 

двома кроками. Перший крок, тому що поставки з зони АТО є 

нестабільними, останні два дні взагалі не поставлялося в зв'язку із 

процесами: хочу, не хочу відправляти. Крім того, я вам повинен сказати і 

озвучити це, що за червень, липень і серпень ми спалили на 2 мільйони тонн 

антрацитової групи більше, чим в минулому році за рахунок того, що не 

працювало два блоки. Ми працювали тільки на 9 блоках. Якби ми працювали 

в штатному режимі, в нас сьогодні взагалі б було, ми б не знали, де давати 

антрацитову групу вугілля. 

Тому ми пішли двома шляхами. Перший шлях, ми переводимо і в 

спішному порядку це робимо. Зокрема, це ми можемо зробити на 

"Центренерго" і на Зміївський ТЕЦ, я підписав це, Кабінет Міністрів також 

підтримав, НКРЕ підтримало. Ми виділили 170 мільйонів гривень на зміну 

подачі на котлах... Виключи телефон, будь ласка. Зміївської ТЕЦ і  два... дві 

турбіни тепер ми перевели із газової групи, будемо переводити на... з 

антрацитової групи на газову групу, це по року, по року дасть можливість 

зекономити до 700-800 тисяч тонн вугілля. З другої сторони ми все-таки 

диверсифікуємо поставку антрацитової групи вугілля. Ви  згадали "Ротердам-

плюс", міністерство не зовсім підтримало цю ідею. І визначаючи ціну на 

вугілля ми все-таки прив'язалися до Польської біржі, де забрали складову 

транспортування, оскільки Польща – це також газове вугілля, Польща – 
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також дотаційна в цій сфері. І тому ми практично трошки понизили ту ціну, 

яку зробили. Але повинен сказати, що на сьогоднішній день навіть формули 

чи "Роттердам плюс", чи "Польща плюс", не можуть забезпечити 

антрацитову  групу в ціновій політиці, оскільки Україна по кількості летючих 

в антрациті це не так багато шахт в світі, які можуть виробляти цю групу 

вугілля, зокрема, і ЮАР.  

Тому другий напрямок, яким ми рухаємося – це закупівля вугілля поза 

межами зони АТО. Повинен сказати, те, що я і говорив, перший корабель, він 

вже поступив до нас, він вже розгружений і знаходиться на Трипільській 

ТЕЦ і перші 71,5 тисяч тонн зараз "Центренерго" передбачає закупівлю ще 

п'ять. Дуже хочу подякувати в цьому плані, що і інші приватні генерації 

пішли на це. Зокрема, вчора на нараді, яка відбувалася по підготовці до 

осінньо-зимового періоду ДТЕК заявив про те, що закуповує човни із 

антрацитовою групою вугілля. А також приватні власники ТЕЦ, які також 

сказали про те, що будуть закуповувати вугілля поза межами зони АТО.  

Крім того, я повинен вам сьогодні сказати, до речі, у мене зустріч через 

45 хвилин, буде зустріч з представниками всіх портів, які є в Україні і ми 

будемо дивитися логістику можливості поставки вугілля за межами України 

через порти. На сьогоднішній день це приблизно, ви потім можете порівняти 

ці дані, 550-600 тисяч тонн, які ми щомісячно можемо поставляти по 

логістиці портів, тобто за межами зони АТО. 

І, на завершення, ми відстаємо, до речі, ми відстаємо по загальному по 

вугіллю, на 1 листопада ми передбачаємо 2,5 мільйони тонн газової і 

антрацитової групи вугілля на ТЕС. І по 300 тисяч тонн газового і 

антрацитового вугілля на ТЕЦ, все разом ця сума буде складати 2,8 мільйони 

тонн. На сьогоднішній день на складах, на ТЕСах і ТЕЦах знаходиться біля 

мільйон 400-мільйон 450 тисяч тонн, фактично біля півтора мільйони. 

Відставання по ТЕСах по антрацитовій групі, тільки ТЕСів, складає порядку 
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80 тисяч тонн, тобто це там  трьохденна норма спалювання. Тому я не можу 

сказати, що ми провалили загальну позицію, ми йдемо в рамках, які є.  

Але хочу   сказати, що якщо  в силу певних обставин  взагалі не буде 

поставки із зони АТО, то за рахунок диверсифікації вугілля, за рахунок  

переформатування генерацій із антрацитової і газової групи, за рахунок 

більшого навантаження газових блоків, за рахунок того, що ми вже змінили   

можливості атомної промисловості і ми добавили додаткових до річного 

плану  мільярд  150 мільйонів  кіловат-годин, за рахунок, якщо нам не буде 

вистачати запуску навіть газомазутних блоків, ми можем повністю обійтися 

без зони АТО. 

 

_______________. Пане Ігор, а звідки диверсифікація… Чи ви не 

знаєте?   

 

НАСАЛИК І.С. Є шість країн, кожен бере, я подивився, є кораблі з 

Китаю чомусь ідуть. Я не можу  так говорити тому що в міністерстві немає 

ТЕСів в управлінні, як правило, все це приватні і я не можу озвучувати до 

кінця їх контрактів.  

Ну по інформації  скажу, що ціна на вугілля, яке закуповувалося  в 

минулому році з-за кордону і цього року в два  рази дешевше ми зараз 

закуповуємо, не на 20 відсотків чи 30, а в  два рази дешевше. Ну, тоді озвучу, 

якщо цікаво, то я озвучу, що ми закуповуємо на СІF 61 з половиною 62 

долари, яка є. Ну, поскільки  дуже багато, це різні фірми закуповують,  то ви 

можете, я думаю, що знати більш-менш цю позицію. Тому це є важливо,  я 

вважаю, що на сьогоднішній день зона АТО не стане вже шантажом для 

енергетичної системи  України – не стане. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Це дуже добре чути, тому що питання диверсифікації 

поставок вугілля – це є одним із питання забезпечення енергетичної  безпеки. 
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Дякую вам, пане міністр, що зробили для нас такий бриф. Всі ці інші 

питання ми будемо обговорювати впродовж нашої експертної дискусії, не 

тільки питання вугілля а й питання збільшення власного видобутку газу,  

зовнішні загрози для  України. Тому я сподіваюсь, що ви залишитесь з нами  

і власне, у вас буде можливість брати участь у цій дискусії. 

Так як ми проводимо це засідання в рамках спільного засідання 

Комітету з закордонних справ і Комітету палива і енергетики, я б хотіла 

представити своїх колег. Це Михайло Бондар, який сьогодні присутній; 

також Олексія Рябчина; а також у нас присутній наш колега з Великобританії 

Джонатан Жаноклі, який приїхав в Україну спеціально взяти участь і у 

нашому круглому столі, і також, власне, в засіданні Комітету ЄС. 

Тому з вітальним словом також від комітету я передаю Олексію 

Рябчину, який, власне, донесе до вас частину тієї роботи, якою займається 

він, а саме: питаннями енергоефективності. 

 

РЯБЧИН О.М. Дякую, пані Наталія. Всім вітання. 

І, дійсно, коли колегами з енергетичного комітету ми робимо круглі 

столи, нам вистачає цієї кімнати. Але коли ми поєднаємо зусилля з 

дипломатами, ми бачимо, що нам треба набагато більша кімната, для того 

щоб вмістити всіх бажаючих. 

Я також буду дуже швидко казати, тому що ми з пані Ганною їдемо 

зустрічатися до колеги пана Джонатана… пана міністра закордонних справ 

Бориса Джонсона. З вітальними словами від керівництва комітету ми хочемо 

сказати про актуальність даного круглого столу. Тому що питання 

енергетичної дипломатії – воно торкається трьох ключових аспектів цієї 

трилеми, як кажуть англійською, трилема взагалі енергетики у всьому світі.  

Перше – це питання ціни ресурсу. Питання ціни ресурсу, тарифів, 

питання доступності – це питання, яке намагається вирішити кожен уряд. У 

нас в Україні з цим є проблема, а також це є проблема у всьому світі. 



19 

 

Питання енергетичної бідності, питання субсидій, питання доступу взагалі до 

ресурсу – воно є нагальним.  

Друге питання цієї трилеми – це питання енергетичної безпеки. Без 

енергетичної безпеки немає політичної безпеки. І це питання диверсифікації 

ресурсів, яке намагається також і наша країна вирішити. 

І третє питання, на якому я хочу зосередитися, тому що ми домовилися 

не торкатися, там, більш політичних питань, але третє питання – це те 

питання, яким я особисто пишаюся і яким пишаються мої шановні 

колежанки, які сидять сьогодні в президії. Це питання, яким займається весь 

світ, і питання змін клімату – воно стає другим у глобальній політиці після 

тероризму. І це питання, де об'єдналися всі гілки влади: законодавча 

(парламент), виконавча, Адміністрація Президента. І ми змогли ратифікувати 

глобальну угоду Паризький договір 20-ми у світі. Ми зробили це перші ніж 

США, перші ніж Китай, перші ніж Європейський Союз. І цими ми можемо 

пишатися тому що тут може завжди у нас громадянське суспільство штовхає 

нас політиків на зміни, а тут навпаки. Я вважаю, що в країні, яка воює казати 

про зміни клімату не дуже популярно, але розуміючи глобальну проблему, 

яка   пов'язана із енергетичною безпекою всі політики об'єднали зусилля і в 

рекордні строки ми ратифікували цю угоду.  І хочу подякувати Міністерству 

енергетики, і Міністерству закордонних справ, і Адміністрацію Президента, у 

нас є дуже багато  лідерів цього процесу.  

І тепер я ще хотів сказати і шановним присутнім, і нашим гостям, але 

нам мало того, що ми ратифікували цю глобальну угоду, яка буде впливати і 

на енергетичну стратегію до 2035 року про відхід від викопного палива, щоб 

у нас не було проблем ні з антрацитами, ні з кораблями, щоб ми більше 

розвивали відновлювальні джерела енергії та енергоефективність. Нам ще 

дуже багато чого зробити, підвищити інституціональну спроможність нашої 

країни, наших органів влади. І завдяки енергетичній дипломатії, в тому числі 
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залучити передові технології для того, щоб енергетика наша була сталою, 

низьковуглецевою і відповідала на виклики всього світу. 

Я дякую за запрошення прийняти участь, ми повернемося після 

невеликого відлучення. І хочу запросити всіх на 12 жовтня будемо в комітеті 

спілкуватися саме про майбутнє відновлювальних джерел енергії, 

енергоефективності в рамках енергетичної стратегії. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Дякую, Олексію, дякую за твоє лідерство в питаннях 

впровадження законодавчих ініціатив з енергоефективності. І я б хотіла 

перейти до виступів наших міжнародних експертів. Ми сьогодні маємо честь 

будуть присутні у нас Джон Хевс і також Едвард Чоу, які приїхали в рамках 

Ялтинсько-європейської стратегії, але завітали також на наш круглий стіл. 

І, власне, пан Хевс і містер Чоу, є одними з найвизначніших експертів в 

енергетичній безпеці і енергетичній дипломатії. Тому дуже би хотіла почути 

від них їхнє бачення глобальних тенденцій забезпечення енергетичної 

безпеки. А також шановні експерти приділяють дуже багато уваги Україні, за 

що ми їм дуже-дуже-дуже вдячні, тому пане Хевс, даю вам можливість 

висловити свою позицію, своє бачення, яке ми дуже очікуємо. 

 

(?) ХЕВС. Дуже дякую за таке вступне слово. Дякую за те, що мене 

запросили, але хочу сказати, що не є експертом з енергетики. Ну, звичайно, 

пан Шоу є таким. Я знаю щось про Україну, я розумію те, що я називаю 

геополітикою енергетики і також можу долучитися дещо до цієї дискусії. 

Дуже...  абсолютно відомо, що багато держав, чиї економіки залежать від 

нафти та газу корумповані і самодержавні. І чесно кажучи, Україна живе 

поруч з тим, де ця правда є очевидною. Вуглеводні, коли їх забагато, 

функціонують як наркотик, який затруднює справжнє економічній 

економічний розвиток, це не та проблема, яка є в України. Але Україна має 

проблему того, що поруч сусід, до якого підходить цей опис. 
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Я – дипломат, хоча і у відставці, але Україні... українська менше, ніж 

оптимальна політика в газовому секторі і нафтовому секторі це було 

історичною точкою вразливості. Україна відома як країна, де дуже велика 

корупція. Найбільша корупція в Україні завжди була в газовому секторі. 

Найбільше незаконні статки були отримані в газовому секторі. Стара 

політика  мультикризи по газу дала можливість інсайдерам заробити великі 

статки, граючись на ціні. Вони купували за дуже малу ціну, а продавали за 

великою ціною, і збагачувалася на цій різниці. Україна була 

найнеефективнішою в енергетичному сенсі слова економікою в світі.  

Україна дала світу світового рівня тіньові компанії: "Траст…газ", 

"РосУкрЕнерго" – це відомі компанії, які мали, на яких зароблялися великі 

гроші. І вони заробляли гроші для офіційних представників Росії та України і 

для деяких бізнесменів. Україна  стала абсолютно залежати від Росії по газу. 

І ми бачили дуже багато разів, включно і ті часи, коли я був тут послом в 

п'ятому, шостому році, як Путін використовував газ як зброю для того, щоби 

примусити Київ щось робити. Я бачив навіть таку пісню по телебаченню, яка 

називалася "вимкніть газ, щоби дати урок Україні". Тобто дуже важливо 

було, найбільшим викликом було встановити розумну політику в секторі газу 

після Євромайдану.  

І фактично ми бачили період два роки, коли проходили серйозні 

реформи, а також і були затримки в русі по серйозним реформам. Але 

найбільше досягнення уряду постмайдану – це саме політика та стратегія в 

секторі газу. Ключовим тут є дуже проста річ. Дуже просто з точки зору 

стратегії, але важка з точки зору політики. Це єдина ціна газу. Для того, щоб 

створити цю єдину ціну на газ, ми поки що цього не досягли, але створення 

цього забрало  головне джерело корупції в секторі газу. Більше вже в Україні 

інсайдери не можуть заробити великі гроші, маніпулюючи цінами.  

Ця зміна, яка розпочалася весною 2015 року, привела до кінця 

масованого великого бюджетного дефіциту для того, щоб покрити ціну на 
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газ. Це також… Після цього Україна перестала бути повністю залежною від 

російського газу, тепер вона майже незалежна від постачання газу з Росії. Це 

геополітично надзвичайне досягнення, це абсолютно важливо, щоб ця 

реформа була завершена, щоб вона не відкотилася назад. Абсолютно 

критично важливо, щоб депутати та народ України не слухали отих 

популістів політиків, які безвідповідально говорять, тепер ну дуже це 

забагато для народу України платити ці ціни за газ, це абсолютно 

безвідповідально, це підриває повністю незалежність України та безпеку 

України, повністю підриває. 

Так, правда, що великий відсоток українців не мають грошей самі для 

того, щоб заплатити ці ціни за газ, але правда і те, що уряд має організувати 

систему субсидій для того, щоб допомогти їм платити за газ і стимулювати 

їх, коли мінус 10 на вулиці, не підігрівати вулицю і не вмикати на 30 градусів 

опалення. І, звичайно, уряд має робити все можливе, щоб це було ефективно, 

але це можна зробити. І знову таким… Ті, хто говорять, що не потрібно 

рухатися до єдиної ціни, ті, хто хочуть відкотитися назад, їх не потрібно 

слухати. Найважливіше, що треба зробити… Це дуже важливе, що було 

зроблено в сфері реформи, але є ще позитивні кроки в газовому секторі, і 

міністр про це говорив. Це розукрупнення "Нафтогазу". Це дуже важливо. 

Також дуже багато можливостей було вилучено по корупції також. 

Президент Порошенко, бувший Прем'єр-міністр Яценюк, тепер Прем'єр-

міністр Гройсман і чудова команда Андрія Коболєва та "Укрнафтогазу" 

досягла цього. В ті часи, коли люди скаржаться на те, що немає виправдання 

повільним реформам, в цей час дійсно щось робилося. 

Також дуже важливо, це робиться, але ми хочемо бачити цього більше. 

І тут Рада, дуже важлива, України має стимулювати видобуток власних 

нафти та газу. Вам потрібно правильне законодавство, яке буде стимулювати 

місцевих виробників проводити дослідження, починати видобувати нафту та 

газ, а також і стимулювати іноземних інвесторів. Тому що без цього дуже… 
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найкраще можна отримати газ та нафту, які важко видобувні, за допомогою 

найкращих, найсучасніших іноземних технологій. Потрібно також проводити 

дослідження. Ми говоримо з багатьма нафтогазовими компаніями, вони 

зацікавлені в Україні. Не всі, звичайно, я про це скажу, не всі з них, але 

багато є таких, які зацікавлені достатньо для того, щоб зробити ту роботу, 

яку потрібно зробити в Україні. 

Також ми пам'ятаємо, що в 60-х – на початку 70-х Україна надсилала 

вуглеводні до Радянського Союзу, тобто ресурси є. Є і на Чорному морі, і на 

заході України, в багатьох місцях, і на сході. І, звичайно, нафта та газ, 

можливо, є найвизначнішою частиною енергосектора, але і вугілля дуже 

важливе, міністр вже про це сказав, але я дуже коротко хочу сказати про 

атомну енергетику. Україна має величезну атомну енергетику. І ця індустрія 

так само, як індустрія газу, в минулому історично залежала від сусіда з 

півночі. І це було не на користь самій країні. 

Ми вже бачили важливі кроки після Євромайдану, щоби скоротити цю 

залежність, навіть до того. Ви не хочете покладатися на "Роcсатом", щоб 

вони вам постачали ядерне паливо, і де зберігати ядерне паливо. Також дуже 

багато було зроблено, дякуючи представникам Westіnghouse. Хочу 

подякувати пану Недашковському, голові "Енергоатому" за те, що він дуже 

багато зробив для того, щоб Україна стала незалежною в енергосекторі. І 

дякую на цьому за вашу увагу. Передаю слово пану Чоу . 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Чоу, прошу вас з вашим зверненням. 

 

ЧОУ Е. Дуже дякую. Дякую пані, двом пані головам, дякую за це 

спільне засідання Комітету закордонних справ і з енергетики. Я розумію, що 

це новина в Україні. Я не знаю, як часто такі заходи відбуваються, але я 

вдячний, що це відкрито для українських експертів, для іноземних експертів, 

для широкої громадськості, навіть для ЗМІ, що дуже важливо мати 
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громадську підтримку в розумінні, в підтримці розвитку цієї галузі. Це 

надзвичайно важливий елемент демократичного суспільства. Я дякую обом 

комітетам, що вони це організували. 

Тепер стосовно предмету нашого круглого столу, енергетичної 

дипломатії. Гадаю, що посол Херс це вже сказав.  

Але дуже корисно підкреслити ще раз, що, першим, щоби дипломатія 

була успішна це навести порядок у власному домі. Тобто економіка 

енергетичного сектору, важливо, що енергетичний потенціал дуже добре 

відомий і пан Херпс про це сказав, ще раз. І з моменту набуття незалежності 

країна могла стати енергетично незалежною і експортувати енергію замість 

того, щоб бути залежною від енергетичного імпорту. І саме тому 

реформування цього сектору дуже важлива. Звичайно це важкий процес 

реформування і ми розуміємо наскільки є величезний спротив цьому. Але в 

Україні дуже неприємна ситуація, коли немає, а ні енергетичного ринку, а ні 

ефективного незалежного регулятора на цьому ринку. Як людина, яка в 

попередньому досвіді працювала в приватному секторі, я дещо упереджений 

щодо ефективності державних компаній, але вони можуть бути ефективними 

за умови, що нема монополії на певному ринку. Тому дуже важливо 

забезпечити на ринку конкуренцію. І тут недостатньо тільки впровадити 

законодавство і створити незалежного регулятора треба мати ще і членів 

цього регулятора, його голову, членів комісії, які би мали певну репутацію в 

суспільстві, які мали би довіру суспільства щодо тих рішень, які вони 

прийматимуть. З точки зору зовнішньої…  

Я хочу представити Джонсона Гласса. І хочу підкреслити, да, 

енергетична реформа розпочалася, але вона гальмується, і новий уряд має 

зробити рішучий крок, він має  прискорити реформу в енергетичному 

секторі, і це означає, що потрібно, щоб була мета, якої весь  час бракувало.  
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Треба усунути всі перешкоди і продемонструвати всьому світу, що 

Україна може покращити свої показники. І потрібно покращити імідж 

України як такої країни, де можна вести бізнес, де можна інвестувати.  

Я пропонував, щоб уряд щонайперше представив в історії успіху без, 

звичайно, неможливо все змінити дуже швидко, але можна створити 

сприятливі умови, щоби хоча б якась історія успіху з'явилася, показати її 

всім, і таким чином, вказати шлях.  

І, на жаль, досі перші кроки великої приватизації не дуже заохотили 

весь світ, приватизація має бути професійна, щоби узгоджуватися з  

найсучаснішими бізнес-практиками.  

Ще один аспект, на який я хочу звернути увагу, як інтенсифікувати 

міжнародну підтримку українських реформаторських кроків. І звіт цей, 

ініціатива має йти з Києва. Добрі ідеї мають продукуватися в Києві, а не в 

Брюсселі, в Берліні, Парижі, Лондоні, навіть у… не у Вашингтоні. Україна 

має очолювати цей процес продукування ідей. І треба здобувати політичну 

підтримку цим  ідеям, щоб  зробити з України  таке місце, де  добре вести 

бізнес. Я знаю наскільки  важко рухатися вперед, але й знаю інше, що в  

України народ дуже працьовитий і дуже  наполегливий. І я хочу заходити до 

подальшого впровадження  енергетичної реформи і зараз для українського 

споживача найбільша проблема не тільки, в тому що  дорожчають 

енергоресурси. Адже нафта не підскочила до сотні доларів, але падає курс 

гривні і, на жаль, низькі ціни на енергоносії при цьому, які традиційно були 

встановлені, вони додатково складність складають і зростання 

енергоекономіки на  рівні один-три відсотки на рік ВВП на рік це теж не 

сприяє  збагатінню населення. І реформа енергосектору може докласти до 

розвитку економіки і поліпшити  ситуацію в українській економіці, і на це 

треба звернути увагу.  

І останній пункт, це  переосмислення робочої сили в середині України. 

Я розумію, що ви починаєте це переосмислювати в наш сьогоднішній 
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круглий стіл, урядові працівники, міжнародні компанії повинні діяти 

відповідально, прозоро в  енергетичному секторі. Але треба не змішувати  

різні речі, не треба, щоб урядовці займалися бізнесом, а компанії приватні 

займалися політикою. Політика змінюється, а вам потрібен сталий 

довготривалий сектор енергетики, де будуть тверді контракти на довгі роки, 

незалежно від політичної зміни, яка прийде до влади. Посол, пан посол і інші 

дипломати зробили дуже багато в галузі енергетики, але вони роблять свою 

роботу, а люди з приватного сектору, вони повинні робити свою і коли ми 

говоримо про енергетичний експорт в цій країні, то він може бути, я думаю, 

відновлений, як тільки запрацює енергетика, якщо Україна подвоїть свої 

зусилля в енергетичному секторі, це все можливо. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. На наш круглий стіл і спеціально поміняли для цього 

свої плани по приїзду. Це надзвичайно важливо почути думку експертів, 

міжнародних експертів щодо того, що відбувається в Україні і, власне, є 

світовими тенденціями. 

Україна також дуже активно протягом останній двох років 

співпрацювала з енергетичним секретаріатом і після підписання Угоди про 

асоціацію і взяття на себе зобов'язань згідно Третього енергетичного пакету 

комітет, міністерство активно співпрацює з енергетичним секретаріатом. І 

дуже важливо почути думку Янеза Копача, думку із закордону, яку він 

бачить яким чином просуваються енергетичні реформи, де у нас є недоліки, 

затримки, а де відбувся певні результативні результати. 

Тому, власне, пан Копач буде виступати у нас он-лайн і, власне, ми 

зараз можемо почути його презентацію.  

Так, ми чекаємо... наші технічні експерти. 

Чекаємо включення пана Копача. Я думаю, що якісь технічні питання. 

Скажіть, наскільки це зараз реально зробити? 
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ЯНЕЗ КОПАЧ. Вельмишановні учасники заходу, народні депутати, 

гості, пані та панове, доброго ранку! Будь ласка, приміть мої вибачення за те, 

що я не в змозі бути сьогодні з вами для обговорення однієї з ключових 

проблем нашого суспільства, безпеки його постачання. Ця тема має вкрай 

важливе значення, оскільки серед всіх країн – членів енергетичного 

співтовариства Україна найбільш вразливою для економічних і політичних 

ризиків, що є наслідками залежності від імпорту енергоносіїв. Не зважаючи 

на ці ризики Україна у порівнянні з іншими країнами-членами Енергетичного 

співтовариства має найбільше кінцеве енергоспоживання на душу населення 

та найбільшу енергоємність  економіки.  

Тепер, для зручності, я перейду на англійську. 

Я маю вам сказати, що  на жаль,   Україна не продовжила реформу 

енергосектора, яка почалася з прийняттям третього енергопакету, декілька  

законів ще не прийняті, або їх потрібно адаптувати.   Однак впровадження та 

правильна адаптація мають  відбутися, найважливішим є розукрупнення     

"Нафтогазу",  яке є  дуже важливим  для правильної реалізації Третього 

енергопакету.  Якщо  не буде імплементовано цього законодавства, це може 

бути ключовим аргументом в Стокгольмському суді, але це може статися 

через затримку в імплементації Третього енергопакету. Затримка політиками, 

включно депутатами, я не кажу,  що це буде так, але це може статися, дуже  

важливе є завершити реформу енергосектора для того, щоби внести зміни  в 

деякі закони  і регуляторні акти. Незалежно Секретаріат енергоспільноти не 

може говорити про  значне законодавство,  про енергоефективність. 

(Попросіть, будь ласка, не говорити, мікрофон включений в залі і 

нечутно пана Копача. Попросіть  всіх замовчати або  вимкнути мікрофони, 

не чути пана Копача). 

Це…   

(На жаль, я чую в мікрофон людей, які сидять за столом, а не чую пана 

Копача. Переклад неможливий.) 
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Але ми очікуємо, що все це буде відбуватися в разі необхідності, і, 

звичайно, за умови, що умови будуть… 

(Вимкнули трансляцію, на жаль, перекладачі, на жаль, не чують. 

Перекладачі, на жаль, не чують трансляцію. Перекладачам не чутно.)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Ось звернення голови Енергетичного секретаріату 

пана Янеза Копача, який, власне, досить критично оцінив хід реформ і, 

власне, зараз, я б хотіла також підсумувати і задати, власне, ті напрямки 

загроз енергетичних Україні, які  ми бачимо в Комітетах палива і енергетики 

і в Комітетах закордонних справ. Власне, і які є перешкоди на шляху 

імплементації наших енергетичних реформ?  

Я думаю, всі ми знаємо, що 2014 року Україна стикнулася з 

безпрецедентними викликами, а, власне, з Російською агресією, і змушена 

була змінити свою енергетичну політику. Тобто не було якоїсь глобальної 

стратегії, був глобальний такий виклик для нас безпековий, в тому числі, 

енергетичний, і Україна, український тодішній уряд повинен був приймати 

дуже радикальні і, власне, швидкі зміни в своїй енергетичній політиці. 

В чому Україна, зрозуміло, досягла успіху – це прийняття Закону, 

такого рамкового Закону "Про реформування ринку газу", це закон  про 

ринок газу, і, власне, я б хотіла відзначити, одним з найбільших успіхів  це є 

диверсифікація поставок природнього газу в Україну. І на даний момент всі 

ми знаємо, що Україна не закуповує російський газ по фіксованій ціні, 

закуповує газ по реверсу, а що найголовніше закуповує його по ринковій 

ціні. І, власне, це є позитивна тенденція. Також були зроблені певні кроки 

щодо диверсифікації поставок ядерного палива, хоча, власне, цей процес він 

є триваючим. 

Тим не менше, я б виділила такі основні загрози в міжнародній 

політиці, в українській політиці як те, що, фактично, якщо ми говоримо про 

ринок, звичайно, що Україні потрібно збільшувати власний видобуток газу і  
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тут, власне, є  представники найбільшої видобувної компанії України пан 

Прохоренко, який розповість про свої плани. Але тим не менше маючи таку 

зовнішню загрозу Україна повинна залишатися значним гравцем на газовому 

ринку і одною із ключових загроз, звичайно хотілося б почути думку наших 

міжнародних експертів є будівництво Росією будівництво північного потоку 

2. Зараз дуже багато зусиль прикладає, власне, і Міністерство закордонних 

справ і, власне, є певні намагання також вибудувати стратегію яким чином 

протидіяти цій зовнішній загрозі. Оскільки як ми знаємо в 2019 році в 

України закінчується контракт на транзит газу, а це є значна частина, в 

першу чергу доходу бюджету України, плата за транзит. А з іншої сторони це 

є, власне, той механізм, який Україна використовує в переговорах з 

"Газпромом", з монополістом. І, власне, без втрати транзитного потенціалу 

Україна втратить значну частину не тільки свого доходу, а і певної 

енергетичної безпеки. І, власне, інструменту в переговорах з північним 

монополістом. 

Також ми знаємо, що є нещодавно Президентом Туреччини було 

оголошено на спільній зустрічі з Президентом Російської Федерації бажання 

відновити побудову північного… турецького потоку. І, власне, це ще одна 

загроза для транзитного потенціалу України із якою повинна стикнутися 

українська дипломатія. Тому тут важливо також зрозуміти позицію власне 

Міністерства закордонних справ, "Нафтогазу", Міністерства енергетики, 

яким чином будуть скоординовані зусилля по протидії цим двом найбільшим 

загрозам.  

Наступним викликом... Виклики можуть бути зовнішні, а є також  і 

внутрішні виклики нашій енергетичній безпеці, і це, зокрема, пов'язано з тим, 

що було сказано паном Копачем, це є виконання вимог Енергетичного 

співтовариства. Україна, підписавши Угоду про асоціацію, відповідно взяла 

на себе зобов'язання по імплементації більш ніж 15 директив у сфері 

енергетики і частина з них є  імплементована, але більша частина все ж таки 
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ще не імплементована. Тому, власне, зараз ведеться дуже активна робота і я б 

сказала навіть боротьби в парламенті за прийняття Закону про незалежного 

енергорегулятора. Тут ми дуже дякуємо міжнародним експертам, 

представникам, власне, міжнародного співтовариства, які допомогли 

розробити справді хороший закон, і зараз надзвичайно важливо його 

прийняти у Верховній Раді. І я думаю, що ми вже  дуже близькі в цьому 

питанні до успіху і  прикладаємо максимально зусиль, щоб цей закон був 

прийнятий. У нас значне відставання по прийняттю законів 

енергоефективність і власне на черзі Закон про ринок електричної енергії.  

Слід  згадати, що незважаючи на те, що Закон про ринок газу був  

прийнятий, значна частина підзаконних нормативно-правових актів ще не 

вступила в силу,  і вони  не були прийнятими. Тому правильно говорив 

містер Чоу, правильно говори Янез Копач, що домашні завдання повинні  

бути виконані, оскільки це є  значна частина репутації України, і власне, 

можливості виконання, політичної можливості виконання Україною своїх 

зобов'язань.  

Наступним викликом, який власне ми обговорюємо в нашому комітеті, 

це є  формування ринку електричної енергії. Якщо на шляху до встановлення 

ринку природнього газу були зроблені певні кроки, прийнято Закон про 

ринок газу, розпочато демонополізацію НАК "Нафтогазу" в Україні, 

появилися незалежні трейдери, ринкова ціна, то на цьому напрямку ми маємо  

проект закону, який лише планується імплементовувати, прийматися в 

першому читанні.  

Важливою є  програма,  імплементації програми ENTSO-E і 

синхронізація української енергосистеми з енергосистемою Європейського 

Союзу. І на цьому етапі Україна проводить лише випробування і, власне, 

розробку цих технічних умов. І тут потрібен стабільний прогрес в даному 

напрямку.  
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Як зазначав також мій колега по комітету, що наступним важливим 

кроком є питання енергоефективності, оскільки українська економіка є 

значно, не є енергоефективною і українські споживачі і промисловість 

споживають від 3 до 4 разів більше ніж середньоєвропейські споживачі. 

Забезпечення енергоефективності є одним із ключових завдань на шляху до 

енергетичної незалежності і енергетичної безпеки.  

Тому імплементація всіх директив, власне, також виконання угоди до 

якої приєдналася Україна, Паризької угоди, і забезпечення стратегії сталого 

розвитку є одним із важливих елементів розвитку, сталого розвитку держави.  

Тому, власне, я б хотіла, щоб всі ці питання, в основному в 

міжнародній викладки, ми могли обговорити тут в експертному середовищі.  

І на даному етапі я б хотіла передати слово пані Зеркаль, яка 

представляє Міністерство закордонних справ, є заступником, бере участь у 

багатьох переговорах, які стосуються енергетики, енергетичної безпеки. І 

дасть бачення, власне, дипломатичної служби, яким чином дипломатія 

виконує ці функції і яким чином ми можемо забезпечити енергетичну 

безпеку держави.  

Дякую. 

 

ЗЕРКАЛЬ О.В. Дякую, Наталя.  

Мені завжди дуже приємно, що питання, пов'язані з енергетикою, в 

Україні привертають дуже багато уваги. І це дуже стабільна увага. Водночас 

я хочу сказати, що дипломатія це перш за все інструмент лобіювання 

інтересів держави на міжнародній арені. І його можливо використовувати 

ефективно тільки. якщо в тебе є чіткі завдання і чіткі цілі. А чіткі завдання і 

чіткі цілі вони вже формуються в середині країни. І от в цьому випадку я 

хочу повернутися до того про що говорив пан Копач. До того, що говорили 

шановні  іноземні експерти, шановний пан посол, що основне, в чому полягає 

проблема України, це питання .......... (термін англійською мовою), це 
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питання виконання наших зобов'язань і це питання нашої фактично ваги на 

міжнародній арені, яка безпосередньо пов'язана з тим, що казав Копач, trust 

and respekt among partners. Так от досягти цього trust і respect можливо тільки 

якщо ми робимо тут внутрішню роботу. І у цьому  зв'язку я хочу сказати, що 

ми стикнулися з ви кликом не в 2014 році. Ми стикнулися з викликами 

значно раніше, 2014 рік – це тільки каталізатор, а давайте повернемося ще в 

2005, 2006 рік – перші кризи, пов'язані зі постачанням газу, перші виклики 

для Європи. І що тоді зробила Європа? Європа почала працювати над своєю 

стратегією диверсифікації. А що зробили ми? Ми нічого не зробили, 

фактично  нічого не зробили. Ну, правда, треба сказати, що в 2010 році 

ратифікували протокол про приєднання  до енергетичного співтовариства. І я 

хочу сказати, пані Наталя, що, насправді, всі зобов'язання по адаптації 

законодавства, вони з'явилися саме тоді, а не  в Угоді про асоціацію. Угода 

про асоціацію вже дає  референс на Угоду про енергетичне співтовариство. І 

в тому зв'язку ще є одне питання. Законодавство Європейського Союзу так 

само, як і наші міжнародні зобов'язання, вони змінюються з часом. І вони 

змінюються швидше, ніж ми пристосовуємося до нових умов. І  ми  весь час 

намагаємося дожинати. А світ – якісь нові реалії, ми не створюємо ці нові 

реалії, а ми намагаємося пристосувати свої реалії до нових викликів. А це 

взагалі хибний підхід, оскільки ми весь час попадає самі в пастку, яку самі 

собі створюємо. 

Я сьогодні слухала міністра Насалика і думала: "Боже, як би було 

чудово, якби було це все саме так!". (Шум у залі. Оплески)  

Може це не буде дипломатично. Я і не планувала говорити сьогодні 

дипломатично, бо я не на переговорах. Ми зібралися тут не для того, щоб 

хвалити один одного і розповідати, як ми чудово живемо, і як ми побудуємо 

країну  майбутнього. Оскільки результат  цієї побудови країни майбутнього 

залежить, перш за все, від нас. Ми, дипломати, ми – вже інструмент. Ми – 

інструмент реалізації внутрішньої політики. Без внутрішньої політики 
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неможливо досягати результатів на зовнішніх аренах. І в цьому зв'язку я хочу 

знову повернутися до Європейського Союзу. 

Що робить Європейський Союз? Незважаючи на всі складнощі, на 

брексіт і на популізм, і на все решту, інституції працюють, напрацьовують 

плани. Вони напрацьовують плани для того, щоб захищати свої інтереси. І у 

цьому зв'язку, повертаючись до Європейського Союзу, 2015 рік – План     дій 

з енергетичної дипломатії. План  дій з енергетичної дипломатії, який чітко  

пов'язав зовнішню політику і політику в сфері енергетики. Він чітко 

консолідував внутрішній і зовнішній політичний інтерес. Що ми зробили? 

Ми продовжуємо працювати над стратегією. Це, дійсно, важливо. 

Водночас я хочу закликати нас до того, щоб ми  розуміли, що наші 

стратегії – це не  просто папірці, це мають бути дуже зважені і виважені 

плани, які пов'язані з  врахуванням інтересів різних галузей, з  врахуванням 

зовнішньої кон'юнктури і внутрішньої кон'юнктури. І у цьому зв'язку, якщо 

ми будемо продовжувати дурити самих себе і розповідати, що дуже 

сенсаційний, дуже емоційний, дуже чутливий Закон  про регулятор, ми так 

зараз  зробимо, напружимось і приймемо Закон про електроенергетику, я вас 

дуже закликаю пригадаю, скільки  років триває ця дискусія. І якщо вона  буде 

тривати далі,  то, по-перше, ми не отримаємо макрофінансову допомогу. 

Потрібна вона? Мабуть, потрібна.  

По-друге, ми не можемо розраховувати на підтримку наших 

міжнародних партнерів, якщо ми не будемо виконувати свої власні обіцянки. 

Ми можемо продовжувати дурити самих себе, що в нас добре. Водночас ми 

живемо зараз в дуже глобальному світі. І ми маємо дивитися на всі процеси, 

які відбуваються не тільки всередині України, не тільки в Росії, а і поряд з 

нами. Ми можемо намагатися боротися з "північним потоком", з "турецьким 

потоком", з іншими потоками, але давайте подивимося на те, як ми 

вибудовуємо і як ми працюємо тут, наприклад, щодо анбандлінгу 

"Нафтогаз". Це, дійсно, дуже чудовий процес. Але скільки він триває? Чи 
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виконали ми всі свої зобов'язання по часу, які ми брали на себе? Чи дійсно 

він відбувається так, як ми пообіцяли нашим іноземним партнерам? На мій 

погляд, не дуже.  

І я не хочу завершувати на такій негативній тональності. Водночас я 

дуже сподіваюся на те, що ефективно будуть працювати всі інститути. Всі 

інститути мають ефективно працювати, і у зв'язку з тим, що в цьому році ми 

отримали нон-комплаєнс від двох дуже поважних інституцій. Перше – це 

"Energy community". Це перший нон-комплаєнс, ми знали про нього, ми його 

отримали. Друге – Кіотський протокол. Вибачте, там, де енергетика, там і 

клімат. І, якщо ми не будемо казати про це, це знову ми будемо себе дурити. 

А людина є дорослою тільки тоді, коли вона здатна сприймати правду і 

виправляти свої помилки.  

Тому я дуже закликаю вас до плідної дискусії, до виправлення 

помилок. А ми на зовнішньополітичному вже напрямку будемо виконувати ті 

завдання, які стоять перед державою, і забезпечувати те, щоб доносити до 

наших іноземних партнерів наші інтереси і відстоювати їх. Я дуже добре 

пам'ятаю 14-й рік. 14-й рік і переговори щодо зимового пакету. В цих 

переговорах були задіяні всі: і Міжнародний валютний фонд, і пані Меркель, 

і наш Президент, і наш Прем'єр і всі працювали як одна команда, – тоді нам 

вдалося досягнути результату тільки, тому що ми працювали разом.  

Тому я  дуже вас закликаю, давайте попрацюємо. Дякую.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Олено. (Оплески) 

От також я б хотіла дати можливість висловити свій коментар пану Чоу 

стосовно "Північного потоку 2". Тому дуже важливо почути експертну 

думку, власне, одного із  ключових експертів у цьому питанні. Тому, будь 

ласка, пане Чоу. 
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ЧОУ Е. Дякую, пані голово за таку пропозицію. Я намагатимусь не 

дуже довго.   

Росія, яка  хоче обійти Україну в поставках газу – це  не нове явище, це 

вже більше 20 років відбувається. Фактично Росія постійно намагається це 

зробити "Південний потік" турецький, "Північний потік 1" з російської точки 

зору це така типово російська поведінка, коли вони намагаються обійти 

Україну.  Що… як можна на це реагувати? Мені здається, що треба 

демонструвати надійність України як транзитного партнеру своїм 

європейським колегам і тут є ціла купа речей, які ви хочете робити або ви не 

захочете робити. Наприклад, прибирання "Укртрансгазу" це дуже добрий 

крок, але з іншого боку є  речі, які не потребують окремого законодавства. 

Наприклад, "Укртрансгаз" може бути відокремлений вести свої… свою 

фінансову  документацію і для цього фактично не треба весь час звертатися 

до Ради, щоб вона затвердила якісь законодавства. Мені здається, що можна 

змінити тарифи на поставки газу через газопроводи і можна обговорити це 

самим постачальникам. Звичайно, північний потік, його можна поховати, 

якщо Україна залишиться надійним і стабільним партнером. І у вас величезні 

газосховища, де можна до 7 мільярдів кубів газу зберігати і можна 

комерціалізувати ці величезні газосховища, можна здобути європейських 

споживачів, які будуть використовувати ці газосховища, можна залучити 

нафтогазові компанії. Я знаю, що найменше 4 сусідніх європейських країн, 

які висловили зацікавленість. Але їм треба про демонструвати цю 

можливість і тоді необхідність в північному потоці відпаде. Окрім того, 

Україні потрібна енергетична реформа не для виконання міжнародних 

зобов'язань, а для самої України. Уряд Януковича і пан Бойко, коли вони 

підписувати Угоду про вступ до Енергетичного товариства, вони ж все одно 

нічого не робили. І я згадую як Енергокомітет тоді заперечував щодо цього. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. …також, власне, видобутку і виконання тих вимог, 

які ставить перед нами Третій енергопакет стосовно ан……гу українському 

газовому монополістом НАК "Нафтогаз" і в цьому зв’язку, я думаю, логічно 

дати слово  представнику НАК "Нафтогаз" Олені Осмоловській, яка озвучить 

своє бачення, власне, реформи "Нафтогазу", і, можливо, відповіді на ті ви 

клики, які зараз стоять перед компанією, і, власне, реформою українського  

газового ринку.  

 

 ОСМОЛОВСЬКА О. Я дуже дякую, пані Наталія. Я продовжу, 

напевно, дискусію, яку підняв тільки що пан Чоу з приводу того, щоб мав 

зробити "Нафтогаз" для того, щоб заслужити довіру європейських клієнтів 

для того, щоб зруйнувати бізнес-кейс "Північного потоку". Перша річ, яку 

зробила нова команда, коли ми прийшли в березні 2014 року сюди, ми 

розкрили інформацію про залишки в підземних сховищах газу. Це те, що 

було завжди закрито і невідомо нікому, і було джерелом спекуляції 

російської сторони.  

Друга річ, яку ми зробили вже в 2014 році, це ми почали відкривати 

повністю інформацію про газові потоки, які йдуть Україною з Росії до 

Європи. Ми приєдналися до європейської мережі "Енцог", ми приєдналися до 

прозорості "Гіє", ми зробили дуже багато кроків, щоб показати, що ми є, 

дійсно, надійним, прозорим і новим партнером для Європи.  

За цей час, не зважаючи на дуже складні умови, на війну, на анексію 

Криму, ми жодного разу не  припустили жодної проблеми в транзиті до 

європейського ринку. Всі… Ми знаходимося в дуже чіткій і близькій 

кооперації з Європейським Союзом, з нашими західними партнерами. Ми 

дуже добре  розуміємо, що це є обов'язком і необхідною річчю для того, щоб 

взагалі Україну хтось слухав в цій ситуації і якось нам допомагав.  

Тим не менше, я не можу погодитися, що "Північний потік 2" – це 

проект, який залежить лише від України і від того, що ми робимо і що не 
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робимо. Повністю погоджуючись з тим, що  було озвучено до мене, з 

проблемами, які ми маємо в реформі всередині країни, ми не можемо  

забувати про ті інструменти, які ми маємо для того, щоб зупинити цей проект 

вже зараз. Всі знають, що цей проект ворожий для Україні.  

Два фактори: перше – це те, що Україна втратить близько двох 

мільярдів доларів доходу щорічного через те, що буде зупинено транзит 

через нашу територію. І другий фактор про який не дуже багато говорять – це 

те, що всі наші зусилля по диверсифікації постачань вони будуть нівельовані, 

якщо буде реалізований цей пакет… цей проект. Ми будемо знову мати ту 

саму проблему із залежністю. Тому для нас дуже важливе завдання зробити 

все, що ми можемо в цій ситуації, незважаючи на всі наші проблеми, щоб 

спробувати його зупинити. 

Що ми можемо зробити? Крім того, що цей проект є, звичайно, 

антиукраїнським він також шкодить дуже сильно країнам центральної та 

східної Європи, решті країн центральної східної Європи. Ці країни вони є 

членами Європейського Союзу, вони мають там голос, вони мають там права 

і вони мають захищати ці права, тому що вони будуть в дуже скрутному 

становищі. На цій карті зараз видно як відбувається приблизно розподіл 

російського газу, який йде Україною. Близько 15 країн Європи отримують газ 

через українську газотранспортну систему. Це збалансована ситуація, яка 

склалася на сьогодні, українська система може транспортувати до 90 

відсотків російського експорту в Європу, зараз ми відповідаємо, приблизно, 

за 40-45 відсотків російського експорту в Європу. 

Якщо ми подивимося на цю карту, основним ринком збуту для 

"Газпромівського" експорту є Німеччина – це найбільший ринок для них. 

Коли газ зараз йде через  Україну,   він йде не лише через Україну, він йде 

також через Словаччину, через інші країни центральної Європи. І ці країни 

так само як Україна мають так звану транзитну безпеку, газ йде через них і 

неможливо відключити газ для, скажімо,  Словаччини, якщо ви не 
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відключите газ до Німеччини. Неможливо відключити газ до України, якщо 

ви відключите газ до Німеччини.  Що відбудеться, коли буде… або, якщо 

буде побудований Північний потік-2, наступний слайд, включіть, будь ласка,  

весь газ піде через море, весь газ піде на північ Німеччини. Українська 

система, прямий потік, те, що йде через нас і через Словаччину, він 

закриється, він не зможе працювати без навантаження. Тому весь російський 

газ піде на північ Німеччини – це створить можливості для "Газпрому" не 

лише диктувати  умови свої цінові  і в Центральній, і в Східній Європі, а і 

виключати ці країни без шкоди їхнього бізнесу в Німеччині. Тому  країни 

Центральної і Східної Європи  для нас є  союзниками в цьому процесі, в 

намаганні зупинити  цей проект, який шкодить нашим інтересам.  

Наступна група наших союзників – це Європейський Союз взагалі. 

Чому цей проект шкодить для Європейського  Союзу? Тому що він вбиває,  

ділить  Європейський  Союз  на дві частини: забезпечена газом Західна   і 

Північна Європа і  з величезним дефіцитом – Центральна і Східна Європа. І я 

ще раз нагадаю, що саме ці країни, вони мають голос в Європейському 

Союзі. Поставивши їх в скрутне становище  і в залежність від себе росіяни 

зможуть диктувати  свої роботи, свою повістку  в Європейському Союзі в 

цілому, тобто,  це геополітичний ризик.  

Крім того у нас  є ще один потенційний союзник -  це Сполучені Штати 

Америки. І якщо цей проект   буде побудований "Північний потік 2" – будуть 

закриті шляхи для розвитку інших проектів, які дозволять Європі  

диверсифікувати  своє постачання і джерела газу, зокрема LNG, зокрема 

південні шляхи, південні ресурси доступу до нових джерел газу. Тому ми як 

українці, як українська дипломатія, як депутати, як  люди, які спілкуються з 

західним світом, ми маємо використовувати також цей інструмент, також 

цього потенційного союзника. 

Ми маємо  що сказати навіть для Німеччини – Німеччини, яка здається 

виграє  найбільше від цього потоку. Вона насправді потрапляє  в   залежність, 
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вона збільшує свою залежність від єдиного постачальника і вже зараз 40 

відсотків імпорту в Німеччині іде від "Газпрому". Якщо цей проект буде 

побудовано - ця цифра  збільшиться до 60 відсотків. Навіть ми в "Нафтогазі" 

собі  зараз такого не дозволяємо, ми не  можемо  дозволяти собі залежність 

таку від єдиного постачальника. В цьому питанні Україна має що розповісти 

німцям. Ми маємо сказати, до чого це призводить. Залежність – це слабкість, 

залежність – це корупція. Ми маємо з цим боротися разом. Чи є в нас 

інструменти насправді для того, щоб зупинити цей проект? Якщо подивитися 

на те законодавство, яке зараз працює в Європейському союзі, – енергетичне, 

антимонопольне, в принципі, самі принципи енергетичного союзу, який 

створюється зараз в ЄС, якщо ці принципи виконуються, в цього проекту 

нема шансів. Єдиний шанс реалізувати проект "Північний потік 2" – це якщо 

Європа не буде зважати на власні закони і на власну політику. 

Тому для нас важливо зробити дві речі: пояснити тим країнам, які 

мають проблему з цим потоком, що саме вони втрачають, в чому їхні ризики. 

І друга проблема, другий крок – це пояснити, привертати увагу широкої 

громадськості до того, що відбувається. Якщо ми разом будемо діяти із нами, 

нашими союзниками, з нашими сусідами, в нас є всі шанси його зупинити 

або принаймні відтермінувати. Дякую. дуже. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякую за вашу позицію. І, власне, ті аргументи, 

які ви висловили, яким чином ми можемо запобігти реалізації даного 

проекту, який є виключно не в інтересах України, а також, я вважаю, і не в 

інтересах Європейського Союзу, от. Питання, звичайно, видобутку і 

транспортування газу є ключовим. І, на щастя, Україна в своїх викликах є не 

одна. Я б сказала, що ми отримуємо за останніх два роки значну підтримку 

міжнародних організацій, а також окремих країн.  

І зараз я б хотіла дати слово великому другу України, от, пану послу, 

пану послу Канади в Україні Роману Ващуку, який зробив дуже багато для 
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того, щоб Україна ставала енергонезалежною, і для того, щоб ми могли 

імплементовувати реформи в Україні. Пане Ващук, прошу, вам слово. 

 

ВАЩУК Р. Дуже дякую, пані Наталю. Я би хотів почати від негативу і 

закінчити на позитиві. Україна в минулому – це свого роду такий цвинтар 

амбітних західних енергопроектів. Десь від 90-х років, хто тут вже не 

пробував, починаючи від канадців з "Норд……." співгенерацією, яка 

закінчилася корпоративним рейдерством до великих західних енергетичних 

фірм і завжди якось так складалося, що сукупність інтересів в Україні була 

така, що вона не дозволяла цим проектам фінансувати реально, як казав пан 

Хербст, Україна була інтегрована у газові схеми з Російською Федерацією. І 

протягом останніх трьох років ми бачимо не тільки підписання документів на 

словах, але реальній рух в тому, щоб Україна усамостійнилася і 

унезалежнилася у відношенні, зокрема, газу, створення початкових рамкових 

умов для того, щоб гравці, які працюють публічно і працюють під законами 

чи то Сполучених Штатів, чи Канади, чи інших країн, які не дозволяють їм 

входити у корупційні всякі схеми, могли працювати в Україні.  

Ми бачимо протягом останнього року збільшене зацікавлення 

поважних інвесторів із Канади, інвестиційних фондів, спеціалістів 

енергетичного ринку, ринку електроенергії в Україні. Прийняття цих законів 

про енергетичного регулятора, про енергетичний ринок є передумовою для 

того, щоб такі люди могли допомогти Україні інтегруватися не тільки на 

рівні документів, але на рівні реальних комерційних зв'язків із західними 

енергосистемами із світом західних, західним інвестиційним світом. 

Отже, я бачу позитивні імпульси, я бачу можливості, зокрема, для 

Верховної Ради, навіть в наступному сесійному тижні зробити великі кроки 

під цим оглядом. Дійсно дискусії ідуть вже дуже довго, тут можна круглі 

столи проводити ікс разів в Україні не вистачить, ані чаю, ні кави для всіх 

круглих столів. Треба доходити до рішень, треба встигати за темпом 
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інвестиційного глобалізованого світу, в якому Україна повинна зайняти своє 

почесне і взаємовигідне для неї місце.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дуже дякуємо за ваше звернення. І власне за вашу 

оцінку.  

І відповідно для України дуже важливо збільшувати власний видобуток 

природнього газу. І в цьому зв'язку Канада є одним з найкращих партнерів, 

оскільки у вас є технології, добрий досвід і інвестори, які дійсно цікавляться 

інвестиціями в український газовидобуток.  

Але найкраще про це розкаже нам Олег Прохоренко,  який є головою 

"Укргазвидобування" – це найбільша видобувна компанія, державна 

видобувна компанія в Україні. І він розкаже також про свої амбітні плани 

збільшення видобутку газу в Україні. Пане Олеже, просимо вас до слова. І от, 

власне, ваше бачення. 

 

ПРОХОРЕНКО О. Дуже дякую.  

Ну, по-перше, я дуже радий, що кілька спікерів вже, знаєте, закликають 

не просто розмовляти, а щось робити. Тому що знаєте 25 років розказують 

про унікальний потенціал, там, потужний потенціал, унікальні можливості 

України, а видобуток газу або падав або стогнував.  

Так ось. я хочу розповісти про конкретні кроки, які робить компанія 

"Укргазвидобування". І оскільки питання тут про енергетичну дипломатію, 

покажу реальні приклади, що це означає на рівні компанії. Що не просто, 

взагалі, можна розповідати про енергетичну дипломатію, а те, що ми робимо 

воно призводить до тих, власне, контактів з міжнародними компанія та 

міжнародними організаціями, які і є співробітництвом в Україні в 

енергетичній сфері.  

Для контексту нагадаю, можливо, не всі присутні знають, 

"Укргазвидобування" це найбільша газовидобувна компанія України. Ми 
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видобули минулого року 14.5 мільярдів кубометрів газу, це близько три 

чверті всього видобутку України. Ми також видобули та переробили близько 

півмільйона тон нафти та конденсату.  

Коли прийшла нова команда, це відбулося трохи більше року тому, ми 

побачили компанію, яка хронічно пронизана корупцією. За нашими оцінками 

близько 2-3 мільярда гривень вимивалось з компанії. І тут даються приклади, 

коли закуповувалось обладнання в 2-3 рази дорожче за ринкові ціни. Що це 

означає конкретно. Гроші кралися з компанії, але це також означає, що будь 

які намагання міжнародних інституцій, міжнародних компаній працювати з 

"Укргазвидобування" вони закінчувались нічим, на жаль. Були такі спроби, 

були намагання, але, знаєте, далі, ніж декларації це нікуди не йшло. Ну, і, 

власне, щоб трохи всі розуміли історію, видобуток газу в Україні мав уже 

великі такі історичні орієнтири, те, що ми розповідали минулої п'ятниці, як 

раз на Шебелинці на нараді з Прем'єр-міністром, у 1975 році Україна мала 

видобуток майже 70 мільярдів кубометрів газу, але через оцю таку політику, 

через хронічну корупцію бачимо останні там 10-15 років видобуток впав до 

рівня близько 14,5-15 мільярдів кубометрів і він, власне, стогнував. Цього 

року завдання є не впасти, ми втримали видобуток і ми вже трохи 

приростили видобуток на 47 мільйонів кубометрів в порівнянні до минулого 

року. Але ми проводимо вже дуже дієвий комплекс заходів, які дозволять 

вже нарощувати видобуток з наступного року.  

І власне ця ситуація з того, що Україна стагнувала і не розвивала 

власний видобуток, вона призвела до того, що Україна є залежною від 

імпортованого газу. Минулого року імпорт склав близько 14 мільярдів 

кубометрів. Зараз уряд ставить завдання, щоб до 20-го року компанія 

"Укргаздобування" наростила видобуток до 20 мільярдів, а індустрія загалом 

– до 26-27. Якщо пан Савчук допоможе з заходами з енергоефективності, то 

якраз це дозволить в сукупності вийти на практично нульовий імпорт в 

близько 20-го року.  
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Наступний слайд, будь ласка. Як ми рухаємося в перетворені компанії. 

Що це означає для співробітництва з міжнародними організаціями. Останній 

рік ми фокусувалися на швидких перемогах, я покажу приклади. Це 

закупівлі, це реалізація, заходи, які вже дали економію або додатковий 

заробіток для компанії в розмірі 3 мільярди гривень. Паралельно ми почали 

розробку довгострокової програми трансформації компанії та нарощення 

видобутку до 20 мільярдів. І зараз ми вже впроваджуємо цю програму і  

рухаємося дуже швидко по  цій програмі.  

Наступний слайд. Ось кілька великих цифр, щоб всі розуміли. 3 

мільярди гривень –  це ефект від економії на закупівлях або  від додаткового  

заробітку, який  компанія "Укргазвидобування" реалізувала за минулий рік. 

Переважно це закупівлі, економія на закупівлях це 1,9 мільярдів гривень, 

який включає до себе ефект економії через систему закупівель ProZorro 

близько 1 мільярд гривень. Загалом через  ProZorro ми вже провели  торги на 

5 мільярдів  гривень. Ми є одним з найбільших чи може навіть найбільшим 

користувачем системи. Ми почали її використовувати більше ніж рік тому, і 

ми бачимо дуже дієві результати. Минулого тижня ми відсвяткували такий 

"майлстоун", що ми отримали  економію тільки через ProZorro на 1 мільярд 

гривень. За рахунок того, що ми зменшили корупцію і зекономили кошти, ми 

змогли підняти зарплати та залучити іноземних фахівців до компанії, в тому 

числі, і це дозволяє дивитися дуже впевнено в майбутнє, розвивати 

компанію.  

Наступний слайд. І ось, що це означає. Ми вже перетворили компанію, 

вже за рік ми спромоглися зробити те, чого "Укргазвидобування" не бачило  

десятки років. У нас є фахівці, які працювали в  ConocaPhillips,  ExxonMobil, 

Shevron, ArselorMital, Prisewoterhaus, McKinsey, Shell і таке інше. Тобто це 

люди з, дійсно, класним приватним досвідом та з досвідом роботи в 

міжнародних компаніях.  
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І що ще дуже важливо, ми розпочали дуже таку активну компанію 

співпраці з міжнародними організаціями.  У нас є дуже такий глибокий 

проект з U.S.Departament of Stete, проект з компанією Deloitte, який 

фінансується, у нас постійно співробітництво іде з U.S.Departament of Energy, 

ми співробітничаємо з Петрад – це урядова організація Норвегії, ми ведемо  

перемовини з фінансування з …………., ………… і таке інше. Тобто оця 

трансформація дозволила відкрити компанію і дозволила  залучити 

міжнародні організації, які вже не дивляться на компанію як таке пристанище 

корупціонерів, а на компанію як нормальна дієва компанія, яка є на шляху 

трансформації до європейської компанії.  

Наступний слайд. Ну, і щоб всі розуміли, куди ми рухаємося. Наша 

місія – це забезпечення енергонезалежності України в рамках того плану 

уряду на нарощення власного видобутку газу. І ми бачимо 

"Укргазвидобування" як компанію, яка має найбільший масштаб операцій, 

має найбільший досвід у цій галузі і тому є лідером, є природним лідером 

трансформації галузі. Один з прикладів цього, коли ми виходимо на ринок, я 

трохи більше скажу про це, і ми залучаємо сервіси зараз на ………… ми 

отримуємо ціни, які в 2-3 рази нижчі, ніж  отримували приватні компанії. 

Тільки за рахунок масштабу і за рахунок відкритих прозорих закупівель. Це, 

наприклад, відбулося на тендері з ГРП, який ми проводили влітку.  

Наша ціль – це стале збільшення видобутку і досягнення видобутку 20 

мільярдів кубометрів; друга ціль – це  підвищення економічної ефективності 

і збереження собівартості нижче, ніж імпортований газ, звичайно; і ціль 

номер три – це трансформація культури, культури виробництва, культури 

компанії до кращих світових прикладів. Це стосується охорони праці, 

охорони довкілля і ефективності виробничих процесів. 

Наступний слайд. Наш план по збільшенню видобутку є дуже 

детальний – це стратегія, яка пророблялася з міжнародними експертами, були 

оцінені всі родовища, були запропоновані конкретні заходи з збільшення 
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видобутку з існуючих родовищ та з нових родовищ. І цей план передбачає 

комплекс заходів як із інтенсифікації свердловин, наприклад, за рахунок 

сучасних практик таких як ЄРП та зі збільшення розвідки, буріння, 

пошукового буріння, експлуатаційного буріння та інше. І цей план 

передбачає дуже детальний план якраз розробки всіх великих та малих 

родовищ. І тут головне питання в тому, що завдяки реформам, завдяки дієвим 

реформам уряду з ціноутворення на ринку газу, а саме приведення ціни на 

газ у ГВ до ринкового рівня, компанія має всі можливості і весь ресурс для 

забезпечення цієї програми. У нас немає зараз проблем з фінансуванням 

програми виробництва, ми вже проводимо широкомасштабну програму 

модернізації обладнання, ми переходимо до закупівлі критичного 

обладнання, такого як, бурові верстати тому що це найкритичніше зараз тема.  

Тому що середній вік бурових верстатів складає 23 роки, тому що він не 

оновлювався вже багато років. І компанія впевнено рухається в майбутнє для 

того, щоб забезпечити населення України  газом власного видобутку.  

Наступний слайд, будь ласка, ще один. І що дуже важливо? Що 

програма розвитку "Укргазвидобування" має дуже велике системне значення 

для всього нафтогазового ринку України і, власне, для залучення сюди 

міжнародних компаній. Чому? Тому що компанія  "Укргазвидобування" вже 

розпочала програму залучення сторонніх підрядників – це як і  сервіс і 

буріння, сервіс інтенсифікації, сервіси, наприклад, роботи з капітальних 

ремонтів свердловин. Ми вже змінили сектор, ми вже залучили компанії, які 

ніколи не працювали з "Укргазвидобуванням" в такому масштабі. Наприклад, 

у нас багато є прикладів роботи з: "Шлундерже", "Халі Бйортан", "Вейдер 

Форт". ГРП ми залучаємо сюди компанію "Такром" – це румунська компанія 

з німецькими акціонерами. "Білорусьнефть" і так інше. 

Постачання обладнання – те ж саме. Ми значно розширили ринок, і ми 

залучили сюди компанії, які ніколи не постачали обладнання напряму до 

державних компаній. 
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І те, що ми вже спостерігаємо, - це прихід на ринок провідних 

міжнародних гравців та технологій. І це все вливається в підвищення 

ефективності нафтогазової галузі. Тобто ми вже, наприклад, по кількох видах 

сервісу ми обвалили ціни, що є дуже гарно для нафтогазовидобутку. тому що 

компанії, які закупають ці сервіси, вони зможуть закуповувати ці сервіси в 

два – в три рази дешевше, ніж вони закуповували у минулому, тому що ми 

привели сюди підрядників міжнародних компаній, які ніколи не працювали 

тут і які готові працювати з нашим масштабом наших послуг. 

Наступний слайд. Ну, і декілька прикладів дієвого співробітництва – те, 

що я вже згадав, кілька прикладів. Постачання обладнання: компанія "САТ" 

німецька, компанія ThyssenKrupp німецька, NOV, "Фідмаш" – це 

американська і білоруська компанія, "Джен Су Петроліум" – це постачання 

бурильної труби китайської; закупівля послуг – "Такром" румунська, 

"Білорусьнефть", "Вейдер Форт", "Халі Бьортан", "Шлундерже". Тобто всі 

великі нафтогазові сервісні компанії, які є у світі, ми з ними вже працюємо і 

поширюємо це співробітництво. А з точки зору співробітництва з 

міжнародними організаціями – те, що я згадав, - це і "Департмент оф стейт", і 

"Петрат", і BRD та інші організації. 

І, власне, хотів завершити на цьому. Компанія рухається, компанія 

розвивається. І це якраз той приклад, коли нормальні ринкові відносини, 

чесна, прозора конкуренція на ринку дозволяє залучити сюди міжнародні 

організації, міжнародні компанії та покращити ринок нафтогазових сервісних 

послуг в Україні. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Олеже. Власне, дуже приємно, що у вас 

є чіткий план і бачення, як, власне, його реалізовувати. І наскільки я розумію, 

однією зі складових реалізації плану по збільшенню видобутку газу є 

інтенсифікація діючих родовищ, і от мені цікаво в цьому зв'язку, щоб ви 

прокоментували ремарку міністра Насалика стосовно того, що інтенсифікація 
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не є ефективною. От ваше бачення: чи є, чи не є воно ефективне, оскільки  це 

частина вашого плану і також сказали, а що саме, які перешкоди ви бачите 

внутрішні, зовнішні для реалізації ваших амбітних цілей з тим, щоб ми могли 

це також  прийняти до нашої роботи.   

 

ПРОХОРЕНКО О. Дякую.  

Ну, стосовно інтенсифікації. Це знаєте, нормальна світова практика це 

те, що ми побачили під час розробки нашої глобальної стратегії те, що 

компанія "Укргазвидобування" притримувалась такого радянського підходу 

до розробки родовищ. Вона заключалася, в тому  що бралися нові ліцензії, 

бурилися нові свердловини, потім поступово ці свердловини затухали, можна 

сказати втрачалися тиски і все, а компанія отримувала нові ліцензії. І зараз  

ми маємо такий дуже показовий приклад, ми маємо 2,5 тисячі 

експлуатаційних свердловин – 2,5 тисяч, серед яких одна тисяча має або 

нульовий або близький до нульового дебіту. Це шокуючий факт. Це 

шокуючий факт, тому що це не ефективне  використання надр і ресурсів. І 

коли міністр заявляє, що інтенсифікація не допоможе. Ну, знаєте я не буду  

коментувати я просто скажу, що в світі такого немає, щоб 40 відсотків 

свердловин давали нульовий дебіт. Свердловини, знаєте, нормальний 

покажчик – там 5-7 відсотків може бути аварійний фонд, а тут у нас  40 

відсотків це те, що ми отримали у спадок. І ми дуже активно працюємо над 

тим, щоб вивести ці свердловини з бездіючого фонду, вивести їх на 

промислові рівні, а це можливо. Це можливо просто це не робилось, тому що 

не було коштів, компанія не ……зувала кошти на ці робити  і таке інше. Це, 

можливо, є технологія, є  гроші це треба робити і це  те, що ми вже робимо. І 

є можливості переведення цих свердловин в активний фонд задіючи 

геологічні заходи, інтенсифікацій заходи це  цілий комплекс заходів, 

ремонтні заходи і таке інше. І це те, що ми  робимо, тобто світова практика 

тут не треба знаєте з кимось сперечатися, просто подивитись на світову  



48 

 

практику і подивитися, що те, що робимо ми  зараз, це  вже  було зроблено в 

Румунії, наприклад, компанія Petrym, яка… та  Rumgaz, які… цього року 

Румунія вийшла на нульовий імпорт якраз завдячуючи, тому що десь десять 

років  тому румунські компанії почали  програму інтенсифікації, яку ми зараз 

робимо. Тобто ми відстаємо  від розвинутого  світу на 15-20 років. це треба 

розуміти. І це те, що ми зараз змінюємо. Ми впроваджуємо практики, які 

розвинуті країни, розвинуті компанії використовують останні 15-20 років. 

Ми не вигадуємо  велосипед, ми просто намагаємося зараз зробити те, що 

робили інші компанії, і нам це вдасться.  

А на рахунок, ви кажете, які перешкоди. Ну проблеми, про які ми 

постійно кажемо, це: повернення свердловин з СД, з договорів спільної 

діяльності. Як ви знаєте, ці корупційні схеми укладалися для виведення 

активів з компанії "Укргазвидобування". Ми подали до суду. По трьох 

договорах суд вже розірвав договори. Але ми рухаємося далі. 

Інша дуже велика тема – це земля, це стосується законопроекту 

переважно 3096, який ми підтримуємо, який обговорювався на комітеті; це 

спрощення питань виділення землі для використання в нафтогазовій галузі. 

Тому що зараз дуже великий період, який втрачається, для отримання всіх 

погоджень, ліцензій, експертних висновків і таке інше.  

Ну і, власне, те питання, яке казав теж міністр, це розподіл ренти для 

місцевої… для органів місцевої влади. Ми теж підтримуємо це питання, це 

законопроект 3038, який теж схвалений комітетом ПЕК. Це залишення 

частки ренти для потреб місцевих громад. Ми теж підтримуємо це, тому що 

ми бачимо, що місцеві громади, дійсно, повинні бути зацікавлені в цьому, ну 

і це для нас теж пріоритетне питання.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякуємо. 

Насамперед варто сказати, що звичайно збільшення видобутку 

природнього газу є одним із пріоритетних завдань. Але, тим не менше, я 
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думаю, що воно повинно розвиватися і в зв'язку з впровадження програм 

енергоефективності.  

Хоч ми, власне,  трошки  перебільшуємо  наш регламент, але тим не 

менше я не можу не приділити цьому питанню увагу, оскільки  енерго… 

енергонеефективна держава вона  не може бути і ефективною, вона не може 

бути енергонезалежною, і, власне, це є також частина програми – 

забезпечення енергетичної безпеки. Тому прошу, пане Савчук, голова 

Державного агентства з питань енергоефективності, в якого є також своє 

бачення, яким чином Україна може стати… зберігати більше енергії і стати 

більш на шлях сталого розвитку. 

 

САВЧУК С.Д. Шановна пані Наталя! Шановні колеги! Дуже дякую за 

запрошення на такий поважний захід. Дійсно Держенергоефективності 

повністю поділяє і вашу думку, і думку пана Прохоренка, що енергетична 

незалежність – це і видобуток, і скорочення споживання традиційних 

енергетичних ресурсів, а також їхнє заміщення.  

До речі, про заміщення. 2015 рік став точкою переломною, за 

інформацією Міжнародного енергетичного агентства інвестиції саме 

відновлювальних джерел енергії перевищили інвестиції в світі в традиційні 

джерела енергії і це показово для всього світу, а Україні потрібно лише брати 

приклад з цього. 

Якщо говорити про тематику, яка пов'язана з сьогоднішнім форумом 

"Енергетична дипломатія як інструмент забезпечення національної безпеки", 

то, звичайно ж, наша національна безпека абсолютно залежить від 

скорочення споживання енергетичних ресурсів. До речі, тут був і бувший 

посол Сполучених Штатів, і пан посол Канади, вони точно підтвердять ці 

тези. І коли Президент Сполучених Штатів виступає на різних заходах, для 

нього слова energy efficiency, renewbul energy, а значить це і employment 

додатковий, для них це точки росту їхньої національної економіки, 
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енергетичної незалежності. Тому нам потрібно переймати цей досвід, що ми і 

робимо. 

Якщо говорити про результати, і дійсно нам потрібно вже говорити 

сьогодні про результати, як сказав пан Прохоренко, то, починаючи з 14 року, 

це був переломний рік, ви всі розумієте, про що я говорю, – за 2 

опалювальних сезони по 3 категоріям споживачів, – це населення, бюджетна 

сфера і теплокомунерго, – Україні вдалося скоротити або замістити 7,2 

мільярдів кубічних метрів газу. це різні були механізми і стимулювання, і 

заміщення. До речі, щодо заміщення, в 15 році додатково було встановлено 

452 мегавати котелень, які виробляють тепло з інших видів палива. В 15 році 

додатково 752 мегавати котелень, які вироблять тепло з інших видів палива. 

Тобто 7,2 мільярди кубічних метрів газу тепер не потрібно брати в 

"Укргазвидобуванні" і покривати потужності теплокомуненерго. Їх можна 

продати або на експорт, або запустити в промисловість. І це, і це буде для 

України надзвичайно важливо. 

Якщо говорити про європейські директиви, тут сьогодні виступав пан 

Копач, про нашу енергетичну дипломатію, то сьогодні є ринок 

енергоефективності в бюджетній сфері. Його обсяг вісім з половиною 

мільярдів доларів. І саме цей ринок в минулому році був нашою точкою 

росту, оскільки відповідно до 27 директиви ЄС ми прийняли відповідне 

законодавство, яке дає можливості зайти саме енергосервісним компаніям в 

ринок утеплення бюджетної сфери. Це 100 тисяч бюджетних установ. 

Наступний слайд. 

Як діє ринок ЕСКО-компаній, це всім відомо. Я лиш дозволю собі 

нагадати: якщо інвестор заходить в школу, в дитячий садок, він ставить 

лічильник, міняє вікна, утеплює стіни. Це інвестиція відбувається за рахунок 

його власних ресурсів, тобто жодної копійки з державного бюджету не йде, 

абсолютно немає ніякої корупційної складової, оскільки це тендерна 

процедура – закупка контракту енергосервісу. Далі відбувається скорочення 
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споживання енергоресурсів в тій школі і ця різниця в обсязі 90 відсотків іде 

на повернення інвестицій цієї енергосервісної компанії.  

Я хочу вас всіх поінформувати, що закон цей працює. До речі, шановна 

Наталя, головуюча, помагала нам цей закон і писати і в минулому році 

приймати. Він працює. Відповідна підзаконна база вся є. 

Наступний слайд. І ми вже маємо заключені договора, в тому числі в 

Одеській області. Зараз вже підготовлені тендера Вінниця, Полтавська 

область, Миргород, Київ, також на закупку енергосервісних контрактів в 

бюджетній сфері.  

Наступний слайд. Знову ж таки, якщо говорити про європейські 

директиви, то відповідно до цих же директив в 14-му році було прийнято 

національний план дій з відновлювальної енергетики до 2020 року, а також 

національний план дій з енергоефективності до 2020 року. Саме 

національний план дій з відновлювальної енергетики ставить перед Україною 

надзвичайно амбітні цілі, оскільки в 2020 році Україна має споживати 11 

відсотків енергії з відновлювальних джерел чи це тепло, чи це електрика, чи 

це транспорт, в загальному споживанні енергетичних ресурсів. 

Якщо дивитися про потужність то вітроенергетика має зрости до, по 

установленій потужності, до 2,2 гегават, по сонячній – 2,3 гегавати. Біомаса, 

якої у нас надзвичайно багато, 950 мегават. Ну, для прикладу, аеропорт в 

Лондоні сьогодні поставив генеруючу потужність, яка виробляє тепло, 

обігріває весь аеропорт саме з відходів мусору. Якщо говорити в цілому про 

Великобританію, для прикладу, три компанії, вірніше одна компанія 

"Драккст", три станції по 500 мегават, повністю відійшли від вугілля 

перейшли на пєлєту. Пєлєту возять з Канади, з Сполучених Штатів Америки і 

навіть з Росії. Тобто для України є чому вчитися, а у нас своєї біомаси 

достатньо. Те ж саме можна сказати про ці плани в теплі. Так само і в 

транспорті. Це мова іде про біотонол, біодизель. До речі, знову ж таки, тут 

був пан посол, в Америці надзвичайно розвинуті заводи по виробництву саме 
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біоетанолу, і на кожній заправці ми можемо купувати бензин 10-15, а в 

Бразилії навіть до 85, розбавляють етанолом, відсотків.  

Наступний слайд. Буквально, знову ж таки говорю про результати. 

Буквально, два тижні назад разом з міністром Насаликом, разом з Прем'єр-

міністром відкрили у Вінниці котельню 5,2 мегават, обладнання "Вісман", 

німецьке обладнання, яке буде виробляти тепло лише із місцевих видів 

палива. Жодного кубометра газу. Опалюватися буде 48 багатоповерхових 

будинки, два дитячих садка і одна школа. Це перший такий проект, який буде 

надавати тепло населенню, не тільки бюджетній сфері.  

Наступний слайд. Знову ж таки приклад, біогазовий комплекс, який 

вже працює в Україні. Ви знаєте, що в минулому році завдяки нашому 

спільному результату з Верховною Радою, з Комітетом ПЕК був прийнятий 

Закон про виробництво електричної енергії з альтернативних видів палива. 

Той, хто виробляє сьогодні електричну енергії з біогазу, має можливість 

продавати в мережу по 12,4 центра. Для прикладу, в Німеччині 9,5 тисяч 

таких біогазових установок. Уявіть собі, 9,5. А у нас лише п'ять біогазових 

установок. Тому всі підстави є для того, щоби цей ринок далі запрацював.  

Наступний слайд. Що стосується сировини. В Україні  більше ніж 4 

мільйона гектара землі, це так звані "марже….лендс", на яких ми не можемо 

вирощувати ні пшеницю, ні кукурудзу. Але у зв'язку з кліматичними 

умовами, там, сиротами буде рости енергетична  верба. І я хочу сказати, що і 

Швеція, і Данія сьогодні вирощують ці енергетичні культури, роблять 

пелети, продають по усьому світу і самі споживають.  

Цей приклад 2 тисячі гектарів, Волинська область демонструє, що вже 

сьогодні і Львівська область, і Волинська споживають енергетичну вербу тут, 

в Україні.  Більше того, проект її експортує до Польщі.  

Наступний слайд. Щодо закону, який вдалося в минулому році 

прийняти. До речі, хочу нагадати, 293 голоси у Верховній Раді. Сьогодні 

Зелений тариф розраховується відповідно до курсу євро до 2030 року він 
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зафіксований. Тобто це гарантія інвестору. І знову ж таки біомаса, вітер – 

самий великий тариф зараз в світі став. Сонце при цьому ми зменшили, 

оскільки ви розумієте, з чим він був пов'язаний.  

Наступний слайд. Ось результат… Наступний, будь ласка. Ось 

результат дій закону вже в минулому році. Панелі, сонячні панелі, які 

встановлюють домогосподарства до 30 Вт, сьогодні  ці власники мають право 

продавати електричну енергію  в мережу ту,  яку вони самі не спожили, а 

різницю. Це одразу дало можливість нашим домогосподарствам 

щоквартально нарощувати, починаючи з четвертого кварталу 2015 року: 84 

відсотки,   22, плюс 43 відсотки щокварталу, ми бачмо збільшення кількості 

встановлених цих сонячних панелей. Це величезний ринок в Україні, 

оскільки в Україні шість з половиною мільйонів домогосподарств. 

Наступний слайд. Користуючись нагодою, що наша дискусія 

відбувається в парламенті, я хочу закликати народних депутатів, які тут 

присутні, до голосування на наступному тижніґ. а також  громадськість, щоб 

ми підтримали дуже надзвичайно важливий законопроект 4334, де ми даємо 

можливість гарантувати інвестору, який буде виробляти тепло з інших видів  

палива, повертати свої інвестиції по гарантованому тарифу, який буде, який 

вже прописаний в цьому проекті закону. Тобто, про що йдеться: якщо в будь-

якому місті України інвестор матиме можливість поставити котельню і 

продавати свою гігакалорію, то він, на відміну від поточної ситуації, в разі, 

якщо ми приймемо цей закон, буде знати чітко, що в нього буде тариф 90 

відсотків від газового. Тобто, це буде прописано в законі і більше того,  цей 

тариф буде прийматися не НКРЕ, а на місцях, що також дасть можливість 

швидше це  робити. І завдяки  прийняттю цього закону в  Україні можна буде 

лише за рахунок таких інвесторів додатково по категорії "Теплокомуненерго" 

замістити в рік 3 мільярди кубічних метрів газу. Я вже не говорю про те,  що 

це наповнення місцевих бюджетів, що це додаткові місця, бо це логістика, це 

вирощування і  збирання енергетичних культур, це пелетування і так далі. 



54 

 

Тому я всім дякую за  увагу, організаторам за запрошення, сподіваюсь, 

що ми й далі будемо рухатись з допомогою Верховної Ради  і  Європейської 

Спільноти в цьому напрямку більш продуктивно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пане Сергій. 

Як ми бачимо,  в принципі, в питанні енергоефективності  також є своє 

певне бачення, в надійних руках. Питання виникає лише з маштабуванням 

цих проектів, з більш розповсюдженням  тих історій успіху у впровадженні 

проектів енергоефективності по всій Україні і залучення масштабних 

інвестицій. 

І я б хотіла з вами порадитись. Тобто перед тим, як ми приступимо до 

експертного обговорення, тому що ми не можемо не послухати експертів і 

точки зору громадського суспільства, ми також хочемо почути і думки 

міжнародних експертів. Зокрема, з нами є Крина Лау…… – це перший 

секретар з комерційних питань та питань енергетики посольства Великої 

Британії. В першу чергу я хотіла б подякувати Крині за те, що посольство 

підтримало проведення цього круглого столу, і за те, що посольство Великої 

Британії завжди надає системну експертну допомогу Комітету палива і 

енергетики. І ми вже маємо декілька успішних прикладів нашого 

співробітництва. 

Пані Крина, ваше бачення, ваші зауваження по питаннях, які ми зараз 

обговорюємо, будь ласка. 

 

__________КРИНА. Дякую дуже, Наталію, за організацію цієї 

корисної, цікавої дискусії. Мені дуже приємно бачити стільки експертів 

довкола столу. І мені дуже цікаво було почути стільки нової інформації, що 

відбувається в енергетичному секторі, в енергобезпеці України.  

Енергобезпека – це важлива тема для України і для Великої Британії, 

для наших партнерів по Євросоюзу. І я рада представити… я говорила з 
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паном Донглі з Британського парламенту, який сказав, що сьогодні Велика 

Британія приймає величезні рішення в британській енергобезпеці, зокрема 

щодо ядерної генерації, цього літа. І ми також намагаємося сприяти 

диверсифікації поставок в Україні. 

Також ми розуміємо важливість для України залишатися транзитною 

країною газу в Європу. Ми розуміємо, наскільки це пов'язано з питаннями 

безпеки. Звичайно, Україна здійснює величезні прориви щодо диверсифікації 

зараз в 2016 Україна вже значно менше залежить від прямих поставок з Росії 

ніж це було,  наприклад, влітку 2013 року. Україна більше газу через реверс 

отримує зі Словаччини, Польщі, Угорщини і тут важливо, що Україна 

платить за цей газ ринкові ціни замість довготривалих контрактів на ціну 

газу з Росією як це було раніше.  

Ми також вважаємо, що дуже важливо підтримувати, тим не менше 

діалог з Росією, пан Шевкович минулого тижні… Шефкович з Єврокомісії, 

минулого… сказав, що за останні кілька років тристоронні дискусії за 

сприяння Євросоюзу відбувалися досить ефективно. Зараз обговорюється 

ціна на газ на цю осінь і на зимовий період ми сподіваємося, що буде 

досягнуто домовленість. Тому що мені здається все ще корисне зберігати 

можливість купувати газ в Росії. За три роки в Україні користувалися 

можливостями відвідувати… при відвідування Лондону зауважити, що 

ситуація газу на ринку газу в Україні значно покращується. І цієї зими буде 

закачано до 7 мільярдів в підземні сховища і ситуація цієї зими буде набагато 

краща ніж  минулі роки.  

Ми бачимо, яку підтримку отримує уряд від ЄБРР від інших урядів, від 

міжнародних організацій в сфері закупівлі газу. Також збільшення  

внутрішніх газових тарифів відіграло свою позитивну роль. Посол Хербст 

наголосив на надзвичайні важливості цього. Звичайно, це дуже болюче для 

багатьох споживачів, що тарифи  зростають, але я  згодна з паном Хербстом, 

що це принесе велику користь Україні, якої Україна не мала за останню, яку 
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їй бракувало за останні 20 років. Тому що в газових цінах було заховано дуже 

багато корупції. Тут необхідно провести зміни і дуже важливо, що 

український уряд рішуче налаштований на проведені цих змін і не хоче 

звертати зі шляху.  

Ми чули заклики впливових урядовців до готовності до нарощування 

внутрішнього вироботку. Ми чули як пан Насалик на цьому наголошував і  

розповідав, що для цього робиться. Але ще важливу роль можуть відіграти 

прямі іноземні інвестиції в Україні. Я знаю інвесторів з Великої Британії, які 

працюють в нафтогазовому секторі досі.  Вони з 90-х років тут, для них  це 

був дуже тернистий шлях і якби в Україні ситуація була краща інвестиційна, 

краща, то більше би інвесторів було би вже в Україні.  

Хочу сказати це не тільки моя думка це думка і Американської торгової 

палати, Європейська бізнес-асоціація  і багатьох приватних компаній, що 

бізнес-клімат в Україні, на жаль, не заохочує іноземні інвестиції в країну. 

Уряд каже, що хоче поліпшити цей клімат, але ми не бачимо ніяких дій для 

цього. Треба, звичайно, подолати корупцію, це вимагатиме часу. Треба 

поліпшення судової системи і треба значного зменшення бюрократії і також 

захисту інвесторів.  

Я спостерігаю за українським бізнес-кліматом вже досить довгий час. І 

я мушу сказати, що інвестори повинні мати гарантію, що вони будуть 

захищені. Ми бачили "Шелл", який працював на ДСРП в східній Україні. 

Хоча був певний прогрес, але він був такий повільний, він вимагав стільки 

років. І вони, звичайно, вийшли з Україні з різних причин. Але якщо ви 

хочете рухатися вперед, вам треба інтенсифікувати зусилля. Пан Чоу 

правильно говорив, я дуже вдячна йому за те, що він сказав.  

Не хотіла довго говорити, але не можу не згадати про реформу. Пан 

Янез Копач з Енергетичного секретаріату сказав про те, що Україна  

збирається зробити, що Україна  згідно з Третім енергопакетом проводить 

реформу газового сектору, що треба розробити підзаконні акти. Я знаю, що 
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парламент тут багато попрацював. І депутати на наступному тижні 

збираються прийняти нарешті Закон про регулятора, Закон про ринок 

електроенергії і про енергоефективність, мають бути ухвалені. Але 

недостатньо тільки схвалити ці закони. Уряд, все керівництво країни повинно 

виявити політичну волю в дійсному просуванні цих реформ. І не можна, щоб 

одна людина якась впровадила ці реформи, це вимагає регулярних зусиль 

всього уряду.  

Пан Насалик сказав про постачання вугілля із АТО. І звичайно це 

викликає стурбованість з наближенням зими. Нам приємно бачити, що в 

уряду є план.  

Говорячи про поставки ядерного топлива, то ми раді бачити, що є 

більше диверсифікації постачання ніж… У вас є такі компанії як 

"Вестінхаус" і також британсько-німецько-голандський консорціум, який 

працює в сфері постачання ядерного топлива в Україні. Я думаю, що з часом 

Україна буде мати більше гарантовані поставки ядерного пального.  

І, що я ще хочу сказати, те, що ми бачимо, говорячи про енергобезпеку 

в Україні, що в Україні тепер набагато кращі позиції ніж раніше. Але час, це 

не час відпочивати, сказати, що все зроблено. Є фантастичні люди в цьому 

уряді, в суспільстві. Я хотіла би з часом бачити цих людей, щоб вони 

підвищувались в кар'єрі і що вони дійсно тоді принесуть різницю в цей уряд.  

Те, що ми хочемо бачити це справжню політичну волю до змін. Тепер 

ми чуємо дуже багато того, що ми зробимо це, ми впровадимо ці зміни, але 

ми не бачимо, щоби була політична воля, щоби це сталося. Це потрібно 

змінити. Я думаю, що є можливість така. Ви отримаєте дуже багато і порад, і 

допомоги від міжнародних донорів, і дуже велика є зацікавленість і 

підтримка Україні. Політичні виклики, економічні виклики, які стоять перед 

Україною надзвичайно великі. Але це країна з надзвичайними 

можливостями. Те, що ми би хотіли робити, допомагати Україні досягти тих 

можливостей, які є. 
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ГОЛОВУЮЧИЙ. Нам дуже важливі ваші зауваження, і в принципі, ваш 

виступ. Звичайно, що він досить співвідноситься з тим, що ми почули 

раніше. І дуже важливо також було б в цьому контексті послухати Йоханнес 

Бауера, бувшого секретаря делегації Європейської комісії в Україні. І, власне, 

його бачення, що стосовно енергетичної безпеки і енергетичної дипломатії в 

Україні. 

 

(?) БАУЕР Й. Дякую дуже за запрошення, за можливість виступити. 

Багато вже було сказано, дуже багато гарних важливих речей. 

Я хотів би розпочати з того, щоби сказати про нещодавно 

опублікований Євросоюзом сценарій про енерготенденцію. Оскільки Україна 

рухається до Європи, а це одна з важливих політичних цілей, то деякі з цих 

тенденцій є дуже цікаві для обговорення тут. Одна з важливих тенденцій на 

майбутнє те, що, не залежно від великого скорочення виробництва 

внутрішнього нафти та газу, ваш імпорт скоротиться, і залежність від 

імпорту повільно буде збільшуватися. І це станеться через зусилля щодо 

енергоефективності всіма… які роблять всі країни Євросоюзу. 

Говорячи про генерацію в майбутньому, ми рухаємося більше до 

відновлюваних джерел. Всі традиційні джерела, окрім газу, будуть не такими 

важливими. Відновлювальні джерела до 20 року в Євросоюзі будуть 

досягати, можливо, 20 відсотків. Це трошки більше, ніж ми очікували, і 

трошки більше, ніж це було політичною ціллю. Говорячи про скорочення 

викидів, це вони скоротяться на 60 відсотків до 2020 року. Але цього 

недостатньо згідно з  Паризькою угодою   і потрібні  додаткові  зусилля. 

Тепер те, що мені  здається і я буду це робити, коли буду писати 

потенційні рекомендації для  України, я думаю, що   я частково повторюю те, 

що вже казали – одним із ключових важливих моментів є зробити 

енергоефективність центром енергополітики країни. Дуже важливі сфери,  
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там вже були якісь зусилля докладені, те що стосується   публічних будівель, 

але дуже багато ще потрібно зробити. І не тільки  Державне агентство має  

відповідати за це, а це завдання для всього уряду і також, це завдання  для 

кожного українського громадянина – змінити свої навички.  І збільшення та 

стабілізація цін до ринкового рівня є дуже важливим. 

Друге – це збільшена відновлювальних джерел,  збільшення їх частки  в 

енергопостачанні і це потрібно посилити. І прийняття Закону про 

електроенергію  є дуже  важливою умовою. 

І третє. Скорочення,  підвищення  внутрішнього  видобутку газу, про 

це вже казали і я  думаю, що це дуже важливий шлях до підвищення 

енергобезпеки України. Головна проблема майбутня енергосектору   України 

– це, можливо, не газовий сектор, а це сектор вугілля  в довгостроковій 

перспективі  дуже  важливо розпочати реформи там. Як це робити, я думаю, 

що  це стосується реформ, реформ  і ще раз реформ. Це стосується 

децентралізації рішень в енергосекторі, збільшення прозорості, покращення 

регуляторного довкілля та бізнес-клімату. Дуже багато законів вже згадали, я 

хочу просто повторити ще раз, абсолютно необхідно прийняти Закон про 

енергорегулятора, ми чекаємо вже задовго. І я думаю, що це те, де 

міжнародна спільнота ризикує, є ризик того, що міжнародна спільнота 

втратить терпіння. І тепер це стосується вже Ради, Рада повинна прийняти 

необхідні рішення. 

Нарешті, говорячи про питання транзиту, оскільки це є важливим 

політичним питанням, я хотів би повторити те, що віце-президент Шефчович 

сказав під час свого візиту: Україна має і повинна залишатися важливим  

партнером  по транзиту газу до Євросоюзу, але найкращий шлях, яким 

Україна може просувати цей статус свій і може утримувати свою важливу 

роль як країна транзитера, це бути надійним партнером, а це так були минулі 

роки, і продовжувати впровадження реформ у секторі газу і особливо 

рішення по розукрупненню "Нафтогазу". Тепер час припинити створення 
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нового оператора, створити насправді незалежного оператора, який буде 

мати довіру від трейдерів, виключно з європейськими трейдерами. Я думаю,  

що це найкраще, що Україна може зробити в цьому контексті для 

енергонебезпеки. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Що наш круглий стіл і наше засідання було 

збалансоване, звичайно, ви почули позицію представників міністерств, саме 

міністра, позицію міжнародних експертів, представників посольств, які 

надають  багато допомоги запровадженню реформ. Ми також не можемо 

обійтися  без думки  громадянського суспільства, без  думки експертів. І я  б 

дуже  просила експертів, яких ми запросили  до слова, це пана Михайла 

………., представників "Діксі-груп" пана  Гончара, представники Центру  

глобалістики стратегії ХХІ століття, пана Корсунського, Надзвичайно 

Повноваженого Посла України у Турецькій Республіці 2008, 2016 році, і 

Оксану Короткевич експерта з питань енергетики інституту суспільно-

економічних досліджень. Зробити свої найбільш такі зауваження, що ви 

побачили, де потрібно більше звернути увагу, тобто ваше критичне бачення, 

лаконічно, але з іншої сторони, що найбільше з вашої сторони  важливим є в 

реалізації енергетичної безпеки, енергетичної дипломатії в Україні.  

Прошу  пана Михайло …………., вам слово.  

 

_______________М.  Доброго дня. Я знаю, що всі вже втомилися, і всі 

втомилися вже очікуючи там каву-брейк, тому я буду дуже  стисло. Розкажу 

про деякі аспекти, про які сьогодні мало говорилося. 

В принципі почну з  базових речей, тобто, а чим повинна займатися 

взагалі енергетична дипломатія. От Алена Зеркаль сказала чітко, в неї меседж 

був, що енергетична дипломатія і дипломатія  – це інструмент для 

досягнення тих чи інших цілей. 
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На мій погляд, це  трохи… трохи вузьке  сприйняття  завдань, і нам 

потрібно більш глибоко і широко дивитися на  всі можливості і  всі завдання, 

якими повинна займатися енергетична дипломатія в цілому. Я їх  дуже 

швидко перелічу для того, щоб ви зрозуміли в принципі, чим повинні 

займатися  дипломати на енергетичному фронті, чим повинні займатися 

полісімейкери енергетичні на дипломатичному фронті. 

Перше. Це забезпечення сталого енергоспоживання в країні. Тобто 

фактично забезпечення належного імпорту енергоресурсів, яких немає або 

недостатньо в нашій країні за належною ціною, за належною якістю. І 

бажано, щоб це було диверсифіковано. Це те, що ми в принципі робимо по 

газу. Це те, що ми повинні робити і частково робимо по ядерному паливу. І 

це те, що ми намагаємося робити по  вугіллю. 

Друге. І це фактично навколо чого були зосереджені всі виступи, про 

які…які ми сьогодні чули. 

Друге. Залучення ресурсів для розвитку внутрішнього енергетичного 

ринку. Це, насамперед, інвестиції. 

І друге – це залучення донорської допомоги для проведення системних 

реформ всередині країни. 

По інвстиціях було дуже вже багато що сказано. Я думаю, що я не 

відкрию… ні для кого не секрет, що інвестиційний клімат дуже на низькому 

рівні. Немає  структурних реформ того, що чекають інвестори  в цілому. Але 

це не означає, що Міністерство закордонних справ, що інші відомства 

повинні скласти руки і нічим не займатися в цьому питанні. Є приклади 

країн, в яких ми зараз мало… щодо яких ми зараз мало працюємо і які готові 

входити навіть в тих умовах,  в яких  ми зараз сьогодні працюємо, які в тих 

умовах бачать можливості для себе для того, щоб зайти, взагалі, в бізнес як 

такий, це, по-перше, і країни Перської затоки, це і Ізраїль, до речі, який 

готовий інвестувати і розуміє нашу ментальність, з якими ми повинні 

точково працювати. Тут не потрібно системної роботи. Тобто не потрібно 
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очікувати, що ми отримуємо інвестиції від сотень компаній. Ні, потрібно 

зосереджуватись, працювати з якорними можливими інвесторами, і, до речі,  

створення Національної ради по інвестиціях, яку зараз очолив пан Ложкін 

якраз вбачає таку можливість. Працювати потрібно вже зараз, тому що зараз 

є вікно можливості для багатьох компаній навіть на нашому 

нереформованому ринку, тому що коли  реформується конкуренція буде 

дуже висока.   

Третє. Ну, про донорську допомогу я теж сказав, я думаю, що ми 

багато чого  отримуємо сьогодні в країні. Але я думаю, що  багато чого ми б 

могли отримувати, якщо б належно працювати з ключовими центрами 

надання  такої допомоги.  

Четверте. Реагування на зовнішні загрози в енергетичній сфері. 

Частково сьогодні про це вже було  сказано це Nord Stream 2 це можливо  

зниження транспорту російського  газу території України  з нашою ГТС. Але 

у нас ще є виклики, які вже зараз потребують системної координованих 

підходів. 2019 рік закінчується контракт  на постачання російського газу, що 

ми будемо далі робити: чи будемо ми укладати контракти з Російською 

Федерацією? Які саме контракти? Який саме повинен бути формат 

взаємовідносин? Ми тут всі чуємо дуже  амбіційні цілі про те, що ми 2020 

року будемо незалежні з точки зору імпорту газу, будемо самодостатні. Це 

добре, це  амбітно, але ми забуваємо про одну річ, а який базовий  сценарій 

розвитку внутрішньої економіки закладений в цей прогноз? Три відсотки 

виростання ВВП щороку про те, що  сказав пан Чоу, що це не достатньо для  

того, щоб відновити країну, чи можливо через  5-6, або через 4 роки вони 

будуть мати  економічний бум в нашій державі. І рецесія, яка вже затягнула 

на  7 років з  2008 року, вона закінчиться. Але якщо це буде, однозначно 

економіка буде потребувати ресурси, енергетичні ресурси, для того щоб 

стрімко нарощувати ВВП. І тут питання: чи можемо ми бути самодостатніми 

в цьому сценарії? Чи ми повинні думати наперед – і теж вибудовувати 
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стосунки із Російською Федерацією, із російськими постачальниками газу? 

Тому що і Єврозона теж знаходиться в зоні рецесії, і в зоні рецесії щодо 

споживання природного газу. І ситуація може кардинально змінитися, коли 

там почнеться теж економічний бум і підвищений попит на газ. І, можливо, 

реверсного газу в такій кількості вже не буде. 

Ще одне завдання енергетичної дипломатії – це інтеграція нашої 

енергосистеми з регіональними та глобальними енергосистемами, 

синхронізація з ENTSO-E – це не лише реформи і проведення домашньої 

роботи щодо модернізації внутрішньої системи, це теж дуже точкова робота, 

і там, де є і дипломатія, з ключовими асоціаціями, гравцями в тих регіонах.  

Шостий напрям. Вивід наших компаній на регіональний ринок. Ринок 

M&A, тобто те, що ми ніколи взагалі не говорили. Але це можливо і можливо 

потрібно робити. Я зажди казав про приклад ДТЕКу. От я мрію, щоб ДТЕК 

став регіональною компанією, регіонального значення. Щоб вони купували 

активи в регіонах, як мінімум, СНД, а, можливо, Східної Європи, і ставали 

міжнародними компаніями. Можливо, "Нафтогаз" піде за цим напрямом. Так. 

Але це буде потребувати і вже потребує правильного супроводу. Тому що це 

вже матерії дуже високого рівня.  

І посилення присутності України на регіональних енергетичних 

ринках. Сьомий напрям. Це те, що ми зараз практично, чим не займаємося. І 

тут ключовим елементом є енергетичне машинобудування. Я це завжди казав 

і буду говорити, і буду наводити приклади, що саме енергетичне 

машинобудування України є ключовим елементом входження України в 

енергетичні проекти в країнах третього світу, насамперед Латинської 

Америки, Близького Сходу та Африки. І нам потрібно максимально 

підтримувати ці компанії. Їх не так багато, їх до 10 в Україні. Але які 

демонструють стабільно історію успіху в цих країнах.  

І останнє, передостаннє. Проактивна позиція в регіональних 

енергетичних організаціях. Це те, що ми говорили сьогодні про Енергетичне 
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співтовариство, але таких організацій як мінімум 10. Вони, до речі, 

перелічені, сьогодні у вас на столах лежить "Енергетична дипломатія, світові 

приклади для України". Це те, що ми робили з "Діксі Груп", аналіз того, що, 

як робиться енергетична дипломатія за кордоном, в тому числі в 

енергетичних організаціях або міжнародних організаціях співробітництва. 

Ми повинні там активно працювати. Ми повинні там бути проактивними, 

створювати адженду або впливати на вироблення цієї адженди. А не 

доганяти, як сказала Олена Зеркаль, постійно якісь зміни, які відбуваються в 

тих чи інших організаціях.  

І останнє, дев'яте. Це аналітична робота, це те, що, взагалі, сьогодні не 

казалося. Енергетична дипломатія повинна чітко робити, координувати 

аналіз і робити аналіз того, що відбувається за кордоном. Глобальні 

тенденції. Як змінюється попит. Пропозиція. Які регіони є регіонами – 

точками зростання і куди ми можемо іти. І тут не тільки МЗС, і не тільки 

Міністерство енергетики, це …….., це не урядові організації, а також 

спецслужби, про які теж сьогодні не говорили, але які теж залучені до цих 

процесів і повинні бути вбудовані в роботу енергетичної дипломатії на цьому 

напрямку.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Пане Михайло.  

 

_______________М. Да, я вже, буквально хвилину. 

Який головний мій меседж. Те, що нам потрібно, нам потрібно 

дивитися на Євросоюз і на європейський напрямок. Але це не єдине, чим ми 

повинні займатися. На жаль, в нас є дуже суттєвий перекос по відношенню 

до Євросоюзу і до євроінтеграції. Це важливо, це правильно, але завдяки 

цьому або через це ми втратили свої позиції на Близькому Сході, ми, 

фактично, відсутні зараз в Латинській Америці, в нас немає в Азії. А це вже 

глобальні виклики, які матимуть наслідки у 10-50-річному періоді часу.  
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І останній мій меседж. Як цим всім займатися? Однозначно, частину 

речей повинні ми  вже реагувати, повинні займатися зараз – це Nord Stream, 

це ГТС, те, що я сказав. Однозначно, частину речей ми не можемо 

здійснювати без відповіді керівництва держави і визначення глобальних 

взагалі тенденцій, куди ми рухаємося. Енергетична стратегія, енергетична, 

економічна стратегія країни, якщо без цього ми не зрозуміємо, як 

використовувати всі ці напрями, про які я казав. Але дуже важливе питання 

координації. Це теж, то, що ми виписали тут, і це теж сьогодні нам бракує. 

Чи достатній сьогодні рівень координації між центральними органами 

виконавчої влади: МЗС, Мінпаливенерго, Адміністрацією Президента, 

Верховної Ради? Ні. Через нерозуміння дуже часто, через відсутність 

лідерства в цьому питанні, і, звичайно, через нашу ментальність. Я не хочу 

тут зараз нікого ображати, але це фактор дуже присутній в цій сфері. Якесь 

постійно суперництво, постійне бажання, щоб хтось не реалізував якусь 

ініціативу – це теж присутнє в нашій системі. І це теж потрібно змінювати.  

Чи вірю я, що МЗС, Мінпаливенерго, Адміністрація Президента 

можуть координуватися самі? Ні, не вірю. В наших реаліях це не можливо. 

Жодний проект, який потребував в залучення двох або трьох відомств, не був 

реалізований. Китайський кредит – в нас провал. Японська турбіна, я не 

знаю, там багато чули про це чи ні, проект японської,.. коли Японія дарує нам 

турбіну, щоб ми поставили на цю… І це потребує декілька відомств рішень, 

це не вирішено, і фактично провал. Nord Stream, який зараз тут, кажуть, да, 

про координацію, ми теж доганяємо. І ми не є проактивними в цьому 

питанні. Зимовий паркет, про який сьогодні навели приклад, – так, це 

приклад яскравий можливості координації, але це приклад, коли ця 

координація з'явилася через те, що був тиск ззовні. 

Як я вбачаю вихід з цієї ситуації? Однозначно нам треба передивлятися 

систему координації, знаходити рішення або розуміти, як її можна 

вибудовувати. Ми зараз цим займаємося. Я хочу теж поінформувати, що ми 
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завершуємо роботу над,.. велику роботу над пропозиціями до стратегії 

енергетичної дипломатії, ми працюємо вже 5 місяців на нею. Ми фактично 

проаналізували весь світ, де ми знаходимося, і як координуються такі речі за 

кордоном. Ми це, я дуже сподіваюся, представимо в такій же самій аудиторії, 

і сподіваюся на підтримку парламентарів десь протягом місяця і ми там 

будемо відповідати на ці питання. Однозначно координацію треба змінювати, 

підходи змінювати. Тому що, якщо буде так продовжуватися жодних 

відповідей на ті виклики, які сьогодні говорила пані Наталія Кацер-

Бучковська, про ті виклики, які казав сьогодні я, ми не будемо давати.  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую пане Михайле, за вашу позицію  і в принципі  

за висловлення тих критичних питань. Також я б хотіла почути пана Гончара, 

президента Центру глобалістики "Стратегії ХХІ століття". 

Пане Гончар.  

 

ГОНЧАР М. Дякую пані Наталія.  

Доброго дня. Постараюся тезово і коротко. Аналітична дипломатія 

починається з  дипломатів. Тепер мені сказіть, чи є кафедра енергетичної 

дипломатії у дипломатичній академії України. Немає, і не було. Якщо мова 

йде про те, що Дипломатична академія України може бути взагалі 

ліквідована, то про яку дипломатію в цілому ми ведемо мову. Ну, це 

преамбула, для вступу, але це важливо. Тому що якщо не готуються 

відповідні кадри, немає  відповідно розуміння на державному  рівні. 

Що таке енергетична дипломатія. Енергетична дипломатія не існує 

сама по собі. Так як не може існувати окремо рука чи нога людини. Вона має 

бути вмонтована в цілісний організм функціонування держави. В цьому 

контексті звичайно виступ (відсутній тут замміністра Зеркаль) мене дещо 

вразив. Приблизно ідеологія така, що ви скажіть, що будуємо: міст через 

річку чи вздовж річки, так ми збудуємо. Це неприпустимо, але це якраз 
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відображає на жаль, такий підходи, які домінують не тільки Міністерство 

закордонних справ. Дуже жаль, що незапрошений сьогодні пан Олександр 

Чалий, колишній перший заступник міністра закордонних справ України. 

 

ГОЛОС ІЗ ЗАЛУ. Запрошували.   

  

ГОНЧАР М. Запрошували. Ну, жаль, що його немає, тому що, на мій 

погляд, це єдина людина в Україні, яка ефективно виконувала місію 

координації, знаходячись на посаді в Міністерстві закордонних справ, усієї 

вертикалі влади різних відомств, корпоративних структур. І тоді якраз на цей 

період початок 2000 років приходить якраз низка успіхів української 

енергетичної дипломатії. Але не буду в історію. До наших справ.  

Чотири магістральних напрямки на мій погляд важливі  з точки зору не 

просто  енергетичної дипломатії, а  у контексті проблематики Національної 

безпеки. Ми вивчаємо це в рамках  одного з наших проектів, який так 

називається "Енергетичний компонент війн нового покоління". Тому що ми 

не можемо абстрагуватися від війни, яка точиться проти нас, розв'язана 

російським агресором. 

І тому з урахуванням цього оці чотири напрямки, магістральні 

напрямки, це просування своїх інтересів і залучення інвестицій. Другий 

напрямок – блокування недружніх дій. І не тільки з боку ворога, а і з боку 

друзів чи гібридних друзів, які так само можуть мати місце. Активізація 

корисних для нас міжнародних механізмів. Не потрібно дивитися на все 

підряд, не потрібно робити фетиш з Енергетичного співтовариства. Це часто 

чиновники Енергетичного співтовариства його самі називають жартівливо 

"…….. institution" значною мірою. І це, на жаль, правда.  

І четвертий напрямок – це ураження ворога на дипломатичному фронті. 

І тому тут потрібно те, про що і говорив Михайло ……….. Що потрібна 

більш широка співпраця, і добре, що  ми прозорі, відкриті, але потрібна і 
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внутрішня робота. Транспарентність не означає стрептиз, це не одне і те ж. І 

ми повинні працювати в рамках наших можливостей, створювати синергію  

зусиль урядового і неурядового сектору.  

Перелік викликів, які ви зобразили, він, звичайно, адекватний 

абсолютно. Але він далеко не повний. І в цьому контексті, скажемо, можуть 

бути проблеми, пов'язані з реалізацією проекту "Істрінг", який в певній своїй 

іпостасі може завдавати нам шкоди. Білоруська АЕС, яка реалізується також 

Росією, яка може звести до нуля наш проект "Енергоміст". І так далі. Я не 

хочу продовжувати цей перелік.  

Що стосується відносин з Європейським Союзом, на чому, дійсно, у 

нас має місце перекос. Чомусь ніхто не згадав, в тому числі і міністр 

закордонних справ про статтю 274 Угоди про асоціацію. Там якраз йдеться 

мова про взаємне врахування інтересів. Не просто про виконання 

українською стороною "хотєлок" Європейської комісії, а також і вони мають 

враховувати наші інтереси, наші можливості. Ну, щось ніде не бачимо, щоби, 

я жодного разу не зустрічав, щоб хтось з відповідальних чиновників 

посилався на цю норму Угоди про асоціацію. Більше того, європейські 

колеги говорили, що, власне, а чому ви не використовуєте це. Саме  ви 

просунули цю  статтю в тій редакції, в якій вона є, і ми її не використовуємо. 

Далі. Те, що стосується з проблематики, пов'язаної з тим, наскільки 

ефективна наша енергетична дипломатія. От за цим столом, власне, відбувся 

тест. 

Мій давній приятель Ед Чоу, якого я давно знаю, і він мене також, він 

кривим словом трошки сказав про "Укртрансгаз" і непрозорість тих схем, 

тих… роботи газотранспортної системи і так далі. Ед – найдосвідченіший 

американський  експерт, який займається Україною багато років. Але  все те, 

про що  розповіла  Альона, про те, що "Укртрансгаз" на сьогодні практично є 

найпрозорішою структурою, такого рівня прозорості немає в частини 

європейських компаній, воно невідомо не тільки для багатьох зарубіжних 
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експертів, воно, на жаль, невідомо європейським чиновникам так само. Я з 

цим не раз зіштовхувався. Оце недопрацювання нашої дипломатії. 

Те, що на корпоративному рівні розповсюджені відповідні прес-релізи 

це не означає, що автоматично… всі знають тепер, що українська ГТС 

працює прозоро і що там нема ніяких схем. Вони як і раніше вважають 

інерційно, що там все є. І в цьому контексті звичайно, що коли нам 

закидають про те,  що різні непрозорі схеми зароджувалися, то слід мати на 

увазі, що вони зароджувалися, їх епіцентри знаходились в Європі: в 

благополучному швейцарському кантоні Цуг чи в Відні, чи в Угорщині 

"Юролтрансгаз". І це дуже важливо розуміти, тому що час змінився, схеми 

модифікувалися. У нас вони не працюють, а вони працюють в Європі. І це 

теж один з важливих моментів, коли ми ведемо з українського боку, 

неважливо, на якому рівні, боротьбу із небажаними для нас проектами, які 

завдають нам шкоди, різні публікації, як от пані Наталя зробила публікацію в 

FT-блокс, а це не означає, що наша аргументація буде сприйнята. Бо з того 

боку циркулюють не просто інші інформаційні потоки, там функціонують  

корупційні потоки також, які дозволяють потім  говорити європейським 

нашим гібридним друзям, що, мовляв, для  Німеччини це  геополітичний 

проект "Північний потік 2", це економічний проект. Теж саме говорять і 

турки, що "Турецький потік" – це  не політичний проект, можливо, для Росії 

він політичний, а для нас, мовляв, економічний тому це потрібно  

враховувати. І в даному контексті… можна теж от, взявши до  уваги ось цю 

інформацію, що  Міністерство закордонних справ нам  роздало щодо питань 

енергетичної безпеки України, я так зрозумів, що це вони приготували. Да, 

МЗС України. От знову тут, на мій погляд, є страшенна вада, коли йде мова  

про те, щоб Європейський Союзу… Європейська комісія, точніше була 

посередником у наших газових взаєминах з Росією.  

Скажіть, будь ласка, має Угоду про асоціацію з ЄС, Україна чи Росія? 

Хто є членом Energy Community, Україна чи Росія? ЄС тут має бути на 
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нашому боці. І якщо ми в цьому плані не робимо там, що він на нашому боці, 

а позиціонує себе як посередник, то таким чином всі наші зусилля 

дипломатичні, недипломатичні приречені на крах, якщо ми не будемо цього 

усвідомлювати. 

І насамкінець, те, з чого починав. Для того, щоби енергетична 

дипломатія з'явилась і була ефективною, потрібно наявність 5 базових 

документів: стратегії національної безпеки, воєнної доктрини, концепції 

зовнішньої політики, стратегії економічного розвитку і, власне кажучи, 

енергетичної стратегії. Що робить Міністерство енергетики? От не випадково 

міністр якось там з'їхав з теми, з питання про енергетичну стратегію. В 

міністерстві наявні практично три проекти енергетичної стратегії, які були 

розроблені ще в 14 році, на початку 15-го доузгоджені. 2 проекти, один – під 

егідою Центру Разумкова, інший – під егідою Національного інституту 

стратегічних досліджень, і гармонізований проект. Новий міністрі починає 

городити новий город. Не зрозуміло, чому ці 3 проекти відкинуті, не 

розглядаються, а натомість бере гору інший підхід. Це протягуються 

незрозумілі, ну, чи зрозумілі корпоративні інтереси. 

І тому, поки не з'явиться ось цей 5-компонентний базис, то ми можемо 

говорити про енергетичну дипломатію, Михайло може розробляти чудовий 

документ, але це буде як… 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Тому ми і задали це питання: де енергетична 

стратегія, на якій стадії… 

 

ГОНЧАР М. Звичайно. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. …і чи ми її побачимо. 
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ГОНЧАР М. Вона на фінальній стадії мала би бути, але міністерство 

хоче зробити, чи новий міністр хоче зробити щось нове. Окрім того, там не 

зрозуміло, яким чином з'явився регулятор, у якого по положенню зовсім інша 

функція. Але це вже інша тема. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. От сьогодні, сьогодні наша задача якраз підняти всі 

питання. Тобто це перша спроба обговорити питання енергетичної безпеки, 

дипломатії, стратегії, енергетичної безпеки на рівні парламенту. І скоріше за 

все, це постановка питання. І вже ми будемо, будемо потроху завершувати. І 

в нас ще декілька людей, які… Я дуже прошу, дуже лаконічно, дуже коротко 

сказати  свою основну тезу, саме-саме головне тому  що ми вже, дійсно, 

перебираємо регламент нашого круглого столу  і будемо підводити підсумки.  

Тому  я дуже прошу  лаконічно експерта   пана Романа з  "Діксі Груп" і 

також пані Короткевич, і завершимо ми, звичайно, паном Сергієм 

Корсунським по питаннях "Турецького потоку" і взагалі взаємодії з 

Туреччиною.  Дуже прошу вас в  одну хвилину, в одну-дві хвилини, на жаль, 

наш час звершується. Але це  не останній круглий стіл, це тільки, я кажу, це є 

постановка проблеми і це є, власне, така  спроба,  намагання винести  ці 

обговорення на рівень Верховної Ради і зробити системний підхід до 

вирішення питання енергетичної безпеки. 

Пане Романе. 

 

_______________Р. Дякую дуже.  

Я хотів би подякувати і пану  Михайлу, і шановних експертів, і вам за, 

скажемо так  те, що ця  тема взагалі порушується. Бо зараз виглядає так, що 

не державні  органи цим займаються, не виконавча влада  цим займається, а 

займається ……., тобто аналітичні центри і займається парламент. Позиція 

виконавчих органів трошки інша, у них своя ……. і наше завдання тут, 

мабуть, їм нав’язати частину того, що ми вважаємо за правильне.  
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Моя основна теза – це те, що ті національні інтереси, які просуваються,  

енергетична дипломатія, вони не мають бути перекошені як правильно сказав 

пан Михайло, ні в плані регіональному, ні в плані тематичному. Так? Тому 

що у нас сьогодні дискусія в основному велась щодо безпеки постачань, 

причому, безпеки постачань викопних ресурсів. А у світі в США, і в ЄС, 

досвід яких ми проаналізували, питання енергетики і клімату ідуть 

паралельно: в США пріоритетом є розвиток екологічно чистих  і сталих видів 

палива, а Європейський Союз прийняв план енергетичної дипломатії  

одночасно з планом кліматичної дипломатії. І це, мабуть, теж те, що треба 

врахувати, недостатньо  ратифікувати Паризьку угоду, недостатньо 

підтримувати  скажімо там якісь  види  відновлювальних  джерел енергії,   а 

треба на системному рівні працювати. І говорячи про координацію, про те що 

необхідний інституційний механізм. В принципі  він може бути різним. Є 

різні моделі, є модель США, де є провідна роль державного департаменту, є 

модель ЄС, де є роль  Європейської комісії і Ради ЄС на рівні міністрів 

закордонних справ, міністрів енергетики. Була модель українська, коли 

окремі дипломати в структурі МЗС, їм були поставлені певні завдання в 

плані міжнародних енергетичних проектів.  

Насамкінець хочу сказати, що нам треба правильно поставити собі 

завдання, комунікувати якийсь "ванвойс" виробити щодо того, які у нас 

пріоритети є, в нашій енергетичній дипломатії, які проекти ми хочемо 

просувати. Тому що і США і ЄС у них своя процедура, визначення і 

підтримки проектів національного інтересу, або спільного інтересу як у 

випадку ЄС. Очевидно ми маємо скласти і такий перелік проектів 

українського інтересу. Дякую. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую за ваше слово.  

Пані Оксана Короткевич. Ваша ремарка.  
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КОРОТКЕВИЧ О. Дуже дякую пані Наталія. Я буду дуже стисло, 

коротко. Тому  я перейду на русский. Потому что я писала уже, я просто хочу 

очень-очень быстро.  

Украина вступила на путь энергонезависимости, шаги которые уже 

начинают предпринимать, должны продолжатся. Это расширение 

диверсификации поставок ресурсов, наращивание собственной добычи, 

развитие альтернативных видов энергии, модернизация энергетической 

структуры и энергоэффективное использование ресурсов. Это все те 

инструменты, которые нас приведут к энергонезависимости.  

На сегодняшний день Украина наиболее тесно сотрудничает со своими  

центральноевропейскими партнерами, в том числе  в энергетической сфере 

ввиду нашей общей истории, традиции, границ. И как и ранее мы 

сталкиваемся с  теми же угрозами и  вызовами. Это подтверждение тому, 

"Северный поток 2" и "Турецкий поток". Мы должны совместно с нашими 

центральноевропейскими партнерами купировать подобные инициативы в 

энергетических проектах, которые могут нести угрозу нашей 

энергобезопасности. И примером это наши вольские партнеры на время 

відтермінували решение, то есть строительство "Северного потока".  

По моему мнению, еще очень важным шагом к энергонезависимости 

это нужно выстраивать и активизироваться по внешнеполитической 

деятельности в странах Большого Ближнего Востока. Этот регион, в котором 

находятся лидеры по добыче нефти и газа, а также страны-транзитеры, через 

территорию которых могут поставляться энергоресурсы в европейские 

государства. Мы можем выстраивать взаимоотношения на предмет обмена 

опытом добычи природных ресурсов, использования новых технологий, 

привлечение потенциальных инвесторов на украинский рынок и участие в 

совместных проектах.  

Но гарантией всего этого должно идти со стороны Украины, со своими 

партнерами мы должны быть вне зависимости от и географического 



74 

 

расположения, будь то Азия, Европа или Африка, мы должны быть открыты, 

предсказуемые, стабильные и надежные. Если мы общими усилиями сможем 

преодолеть все трудности, прийти к энергонезависимости, мы тогда станем 

равноправным партнером на энергетических рынках всего мира. 

 

ГОЛОВУЮЧИЙ. Дякую, пані Оксано. Я знаю, що Інститут суспільно-

економічних досліджень наразі розробляє стратегію енергетичного 

прагматизму. Це також окрема велика ініціатива громадянського суспільства 

як альтернативна позиція міністерства. Важливо мати завжди альтернативне 

бачення і бачення громадянського суспільства на те, яким чином повинен 

розвиватися енергетичний ринок України. 

І насамкінець, звичайно, ми б дуже хотіли почути бачення пана Сергія 

Корсунського, дуже досвідченого дипломата, який би працював  багато років 

в Турецькій Республіці послом. Одним  із серйозних викликів – це, звичайно, 

були нещодавні заяви президента Російської Федерації і Турецької 

Республіки про те, що  Росія і Туреччина хочуть відновити будівництво 

"Турецького  потоку".  

От ваш  коментар, наскільки це серйозно і наскільки це загрозливо для 

України і  що ми можемо, яким чином, ми можемо  протидіяти, і як  ви 

бачите налагодження   все ж  таки з Туреччиною не дипломатичних відносин, 

а більш інтенсивної  співпраці в енергетичній сфері. Дякую. 

 

КОРСУНСЬКИЙ С.В. Дякую, пані Наталя.  

Як людина, яка займається 15 років безпосередньо енергетичною 

дипломатією,  починаючи з 5 років роботи в США пліч-о-пліч з Едом Чоу і з 

Держдепом. Я хотів би сказати, що мені було надзвичайно цікаво вислухати 

сьогодні  стільки думок, і я  хотів би перед "Турецьким потоком" все-таки 

повернутися до вашого  першого виклику, це "Північний поток 2". Я думаю, 

що є  конкретні заходи, які ми можемо вжити, і ці конкретні заходи я не 



75 

 

певний, що серед них має бути переконання Європейського Союзу в тому, 

що "Північний поток 2" порушує їхні власні закони. Все таки Європейський 

Союз живе в законній, в нормальній такій… середовищі, де вони розуміють 

свої закони, і вони знають, як їх застосовувати. І, до речі, "Південний потік" – 

це один з прикладів. Чому він не став? Тому що прекрасно було відомо, що 

він порушує.  

Я думаю, що ми маємо все-таки прислухатися до поради, яку Ед 

висловив, це запропонувати європейським компаніям, які підписали начебто 

якісь меморандуми з "Газпромом" стосовно "Північного потоку 2"  кращий 

бізнес-проект, ніж цей потік. І це полягає в тому, щоб негайно розпочати 

переговори з європейськими партнерами стосовно закупівлі  газу на нашому 

східному кордоні, а не на західному, як це робиться зараз. Якщо ми 

запропонуємо їм перейти до цієї схеми, і ми  укладемо з ними транзитні 

контракти, а не з "Газпромом", як зараз, то буде зовсім інший бізнес і  

політичне  середовище, в якому "Північний потік" просто стане  дурницею, 

тому що  ці самі "Газ…….франс" і  ті самі німці будуть значно більш  

зацікавлені  через нас качати газ, тому що вони будуть частинами цього 

бізнесу. 

Що стосується "Турецького потоку". Свого часу я багато  вживав 

кроків для того, щоб не став реальністю "Південний потік", і він не став. Не 

тільки, звичайно, тому що  ми працювали над цим. Тому що були об'єктивні 

обставини.  Що стосується "Турецького потоку", Туреччина, звичайно, 

складна країна політично і економічно. І те, що ви бачите і чуєте в ЗМІ 

офіційні заяви – це тільки  тонка оболонка того, що відбувається всередині. 

Насправді, позиція Туреччини завжди полягала в одному, ми зацікавлені в 

тому, щоб сталася одна гілка "Турецького потоку", яка буде постачати газ 

тільки для Туреччини. Все інше нас абсолютно не цікавить. 

Для "Газпрому" будувати одну гілку – це є економічна дурниця, тому 

що вона дуже дорога. І його інтерес  якраз – не тільки обійти Україну і не 
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тільки побудувати цю одну гілку.  В нього мета  побудувати як мінімум дві, 

тобто до кордону з Грецією в Європу. Тут звичайно Європейський Союз 

займає дуже принципову позицію, пояснюючи, що ніякої зацікавленості 

немає в цьому проекті.  

Яким чином ми можемо не дати можливість стати реальністю 

"Турецькому потоку". Давайте задамо одне питання. Щоб вони не 

підписували, які б угоди ви не чули в пресі, хто буде будувати цю ділянку на 

глибині 2 кілометри через Чорне море? Таких компаній в світі декілька,  

буквально на пальцях однієї руки, і всі ці компанії західні. Так нам треба 

працювати з цими компаніями  в тих країнах, щоб санкції, які діють проти 

Росії, розповсюдилися на цю діяльність, і щоб це не стало реальністю.  

Якщо ви не знаєте, я вам скажу. …….., який італійський, донька ….., 

яка мала будувати "Південний потік" і два кораблі яких стояли півроку в 

Чорному морі, у лютому цього року подала  іск до "Газпрому"  760 мільйонів 

доларів, щоб компенсувати збитки за те, що той проект не став реальністю. 

"Газпром" грає там дуже брудні ігри і проти нас працює дуже активно. І оці 

всі… правильно було сказано, я вже не пам'ятаю ким, мені здається ………. 

сказав, що треба пояснювати іноземцям, чому ми підвищуємо тарифи. І якщо 

ми підвищуємо тарифи, що ми можемо запропонувати все-таки для того, щоб 

наш маршрут постачання газу був більш вигідний. Тобто тут є і бізнес-

складова, і тут є державна складова.   

Дуже важливо,ю і я хочу теж підтримати  те, що було сказано стосовно  

координації. На жаль, ну так сталося, я займався цим питанням більш 

глибоко, але, на жаль, ми маємо дуже мало  інформації з  центру, з Києва в 

посольствах, а особливо на рівні високому політичному, стосовно деталей і 

нюансів тих переговорів, які  відбуваються поза межами нашого  бачення. І 

це дуже важливо, щоб ми мали… був центр, який координує тут саме 

енергетичні питання.  
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А на заключення я хотів би  заспокоїти Михаіла, який згадав, що у нас 

нема в Дипломатичній академії кафедри енергетичної дипломатії. Кафедри 

нема, але  в 2006-2008 роках я читав курс енергетичної дипломатії і навіть 

автор єдиного підручника на цю тему. І я хочу вас заспокоїти, з наступного 

тижня я знову почну читати спецкурс "Енергетична дипломатія" в 

Дипломатичній академії. (Оплески)  

 

ГОЛОВУЮЧИЙ.  Чудова новина.  

Я перепрошую, вже немає часу на питання. О другій годині тут 

починається інший захід. У нас буде кава-пауза, де ви можете поспілкуватися 

з  експертами, обмінятися думками.  

На завершення я хочу сказати одну річ. Що це є перша спроба підняти 

питання енергетичної  безпеки і  дипломатії на рівні парламенту. Я дуже 

дякую Комітету в закордонних справах. Я дуже дякую  посольству 

Великобританії, також Центру дослідження  енергетики і Інституту 

суспільно-економічних досліджень, завдяки зусиллям яких ця дискусія стала 

можливою.  

Те, що ми перебрали часу, свідчить про те, по-перше, що  надзвичайно 

важливі питання і дуже широкий спектр. Ми можемо говорити про  

регональні інтереси, регіональну дипломатію, ми можемо говорити 

предметну дипломатію по кожній із галузей енергетики, тому всі ці питання, 

які ми піднімали, ми тут підсумуємо, і вони будуть озвучені на засіданнях 

комітету і будуть прийняті відповідні рекомендації для міністерств. 

Я дуже дякую пану Чоу, який приєднався до нас, який спеціально 

приїхав на день раніше,  щоб прийняти участь і щоб висловити свою позицію 

стосовно енергетичної дипломатії. Також його роботі, публікаціям і 

підтримці України тим, що зберігає інтереси і фокусує увагу все ж таки на 

проблемах  енергетичної безпеки України. 
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Я закликаю вас і запрошую до  кави. І також це буде також можливість 

обговорити інші питання, в кого які вони були. Тому дякую всім. Дякую за 

цей круглий стіл, за те, що підняли важливі питання. В Україні є певні свої 

перемоги, але ще дуже багато чого попереду. Тому ми повинні 

концентрувати свої зусилля і власне задля того, щоби забезпечувати наші 

інтереси у світі. 

Дякую всім. (Оплески)  

 

 


