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Передмова

Східноєвропейський газовий хаб.
Green Deal.
Українська ініціатива

Леонід Уніговський
канд. геол. наук
Голова ГО «Експертна Рада з питань розвитку газової
промисловості та ринку природного газу»
Генеральний директор ТОВ «Нафтогазбудінформатика»

в готелі «Інтерконтиненталь» вже сьомий рік поспіль проходив
Український газовий форум. Форум відбувався у складній обстановці.
І річ не тільки у пандемії COVID-19. Світовий, зокрема і європейський, газовий ринок штормить.
Різко піднялися ціни спотових, а за ними поступово – й ціни довгострокових контрактів на газ. Для цього
зростання були й об'єктивні обставини. Головні з них, на мій погляд, такі:
– перша – пандемія загальмувала розроблення і введення в дію нових потужностей як із видобутку природного газу, так і з його скраплення (тобто виробництва LNG). Коли пандемія почала відступати,
відновилося економічне зростання в усьому світі. Причому це зростання випереджає наявні
натепер можливості видобутку та скраплення;
– другий об'єктивний чинник – преміальні ціни в Азії. Китайська економіка зростає досить швидкими
темпами. Плюс у них розпочалася програма відмови від вугільних станцій. Потреба в газі зростає,
ціна – вища, ніж пропонують у Європі. А тому значна частина скрапленого природного газу, який
теоретично міг прийти до Європи, пішла в Азію. У Китай, Південну Корею, Японію. Всі обсяги було
відтягнуто туди.
Такою ситуацією скористався і «Газпром», чия поведінка на ринку не завжди зумовлена тільки економічними обставинами. Крім того, небезпека введення в експлуатацію «Північного потоку – 2» і питання,
що робити не тільки Україні, а й її східноєвропейським сусідам у цій ситуації, також хвилювали потенційних учасників Форуму.
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Для запрошення дійсно професійних спікерів (доповідачів), насамперед іноземних, було створено
міжнародний програмний комітет у такому складі:

Пан Клаус-Дітер
Борхардт –

Пан
Михайло Крутіхін –

заступник генерального
директора
Генерального
директорату з питань
енергетики
Європейської комісії
(2019–2020 рр.)

партнер
інформаційноконсалтингової
агенції RusEnergy

Пан
Даг Вуд –

Пані
Аура Сабадус –

голова Газового
комітету EFET
(Європейська
федерація
енергетичних
трейдерів)

старший журналіст
із питань енергетики
компанії ICIS

Пан
Ян Хайзманн –

Пан
Леонід Уніговський –

голова
юридичного
комітету EFET

голова ГО «Експертна
Рада з питань розвитку
газової промисловості
та ринку природного
газу»

Пан
Майкл Гроссманн –

Пан
Олександр Чалий –

директор
Tumbleweed Partners

президент
Grant Thornton Ukraine

Пан
Олександр
Домбровський –
голова правління
ГС Global 100%
RE Ukraine

Комітет сформував перелік та тематику панелей
Форуму та запропонував для участі 67 спікерів із
18 країн. Остаточно реалізовану програму
Форуму наведено нижче.
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Панель І

РИНОК ПРИРОДНОГО ГАЗУ УКРАЇНИ
ТА ГАЗОВА ІНФРАСТРУКТУРА
Субпанель 1. Газова інфраструктура та безпека
газопостачання
1. Безпека газопостачання.
2. Необхідність оптимізації та редизайну українських газових мереж.
3. Стан та перспективи розвитку українських підземних сховищ природного газу.
4. Питання регулювання діяльності природних монополій на ринку природного газу.
Субпанель 2. Організація ринку
1. Наявність ресурсу: чи слід впроваджувати «Програму вивільнення газу»?
2. Тарифна політика постачальників газу. Наслідки регулювання ціни
3. Біржова торгівля газом. Що ми маємо, чого не вистачає? Як створити об'єктивні цінові індикатори?
4. Нормативні недоліки: проблеми балансування. Як
їх вирішити? Думка безпосередніх учасників ринку.
5. Інтеграція газових ринків України та Східної Європи.
Панель 2.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИДОБУТКУ ПРИРОДНОГО
ГАЗУ ТА НАФТИ В УКРАЇНІ
ТА ЧОРНОМОРСЬКОМУ РЕГІОНІ
1. Чи є можливість у короткі терміни (1–2 роки) стабілізувати видобуток природного газу в АТ «Укргазвидобування».
2. Чи є можливість у короткий термін наростити видобуток нафти і газу ПАТ «Укрнафта».
3. Актуальні проєкти з розробки вуглеводнів на суходолі і морських ділянках: шельф, проєкт «Карпати»;
«Глибока Шебелинка», співпраця за моделлю PEC/RSC.
4. Залучення іноземних інвестицій та пошук «внутрішнього інвестора».
5. Нафтогазові сервіси: вплив іноземних підрядників
на конкуренцію в Україні.
6. Перспективи розробки Чорноморського шельфу
(позиція Болгарії, Румунії, Туреччини).
7. Необхідні кроки для розвитку нафтогазового сектору України.

Панель 3.

СХІДНОЄВРОПЕЙСЬКІ ГАЗОВІ ХАБИ.
ПОТЕНЦІЙНІ ПЕРЕВАГИ СТВОРЕННЯ
ЄДИНОГО ГАЗОВОГО ХАБА В ЄВРОПІ
1. Платформа SEEGAS як ініціатива Енергетичного
Співтовариства.
2. Інтеграція регіональних ринків та бар'єри для газових потоків.
3. Узгодження правил та стандартів між біржами та
Операторами ГТС.
4. Чи потрібен в Україні незалежний оператор ринку
газу?
5. Питання регулювання цін. Переваги та недоліки.
6. Проблема потенційної недостачі прикордонних
потужностей.
7. Чи ще є сенс створити хаб природного газу в Україні, чи варто зосередитися на платформі з торгівлі відновлюваним та низьковугле-цевим газом?
Панель 4

РЕГІОНАЛЬНІ ГАЗОТРАНСПОРТНІ МЕРЕЖІ.
ГАЗОВІ ПОТОКИ В МАЙБУТНЬОМУ
1. Сценарії газових потоків після того, як «Північний
потік – 2» та «ТуркСтрім-2» будуть введені в експлуатацію. Потенційні проблеми та методи їх вирішення
для України та Східної Європи.
2. Майбутнє газового хаба Болгарії та майбутнє розвідки Чорного моря в Болгарії та Румунії.
3. Як будуть перенаправлені газові потоки до Східної
Європи та України, якщо будівництво «Північного
потоку – 2» буде завершено?
4. Чи створить «Північний потік – 2» певні проблеми
на кордонах Чехії і Словаччини та Німеччини й Австрії та неявно призведе до дефіциту пропозиції у Східній Європі, особливо за сценарію високого попиту?
5. Надійність зимових поставок газу в Європі: сценарії постачання російського газу.
6. Чи перейде ціна на газ в Україні на преміум-рівень
порівняно із Центральною Європою, якщо газ буде
транспортуватися із заходу на схід?
7. Чи могла б Україна опинитися в ситуації, коли їй доведеться купувати газ напряму у Росії?
8. Якщо в Центральній Європі буде нестача виробничих потужностей, чи могла б Україна імпортувати
свій газ реверсними потоками з газопроводу «ТуркСтрім» / Трансбалканського потоку?
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9. Україна та Центрально-Східна Європа після запуску «Північного Потоку – 2» у світлі угоди між США та
Німеччиною. Виклики та можливості.
Панель 5

КЛІМАТ І ЗЕЛЕНА ЕНЕРГІЯ.
ВІДНОВЛЮВАНІ ГАЗИ. БІОМЕТАН.
МАЙБУТНЄ СХІДНО-ЄВРОПЕЙСЬКОГО
РИНКУ ГАЗУ ЗА УМОВИ ЗМІНИ КЛІМАТУ
1. Що можна очікувати від енергетичної стратегії
України до 2050 р.?
2. Глобальне економічне зростання та глобальне потепління. Чи існує компроміс?
3. Чи стане Україна кліматично нейтральною до 2060 р.?

6. Чи потрібен природний газ для переходу з вугілля
на газ, чи можливий прямий перехід на відновлювану
енергію у Східній Європі та Україні?
7. Майбутнє технології уловлювання та зберігання
вуглецю та піролізу.
8. Якщо перетворення природного газу на водень
(синій або бірюзовий) має майбутнє, де це перетворення має відбутися – на виробництві чи в споживчих
центрах?
Панель 7

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
В ДЕРЖАВНИХ КОМПАНІЯХ
(НА ПРИКЛАДІ «НАФТОГАЗУ УКРАЇНИ»)

4. Чи з'явиться український Green Deal?

1. Яка модель корпоративного управління потрібна
державним компаніям?

5. Радикалізація зміни клімату та гальмування трансформації зеленої енергії в Україні.

Висновки ОЕСР за результатами огляду системи корпоративного управління державних компаній в Україні.

6. Які гази будуть в українських газових мережах у 2050 р.?

2. Як може держава покращити підходи в управлінні
держкомпаніями?

7. Чи допоможуть відновлювані гази балансувати
енергетичну систему України?
8. Виробництво біометану. Розвиток та перспективи.
Коли очікувати на якісні зміни? Пілотні проєкти.
9. Коли прийде час відновлюваного метану?
10. Як швидко ЄС відійде від природного газу до відновлюваних та низьковуглецевих газів і що це означатиме для сектору транспортування природного газу
Східної Європи та України?
11. Потенціал та виклики для використання ГТС для
транспортування водню та/або діоксиду вуглецю.
Панель 6.

3. Що змінить у корпоративному управлінні держкомпаній законопроєкт 5593-д та/чи зможуть ці зміни завершити реформу?
4. Чи потрібна «Нафтогазу» нова бізнес-модель і як
вона має виглядати?
Панель 8

ГАЗОВА ГЕОПОЛІТИКА І МІСЦЕ СХІДНОЇ
ЄВРОПИ ТА УКРАЇНИ
НА СВІТОВІЙ ГАЗОВІЙ МАПІ
1. Чи очікуємо ми різкої зміни потоків природного газу
через впровадження «Зеленої угоди» ЄС?
2. Яка роль у світовій геополітиці буде відведена таким країнам, як Україна, Болгарія, Румунія, Греція та
Балканам?

ВОДНЕВА СТРАТЕГІЯ ДЛЯ УКРАЇНИ
ТА КРАЇН СХІДНОЇ ЄВРОПИ
1. Виробництво водню. Коли очікувати на якісні зміни?
Пілотні проєкти.
2. Інфраструктура для водню. Розвиток та перспективи. Пілотні проєкти.
3. Яка майбутня роль природного газу у Східній Європі та в Україні?
4. Використання величезних підземних сховищ України для зберігання природного газу та водню.
5. Наскільки відновлювані та низьковуглецеві гази (водень, аміак, біометанол,біогаз тощо) з часом можуть
замінити природний газ у Східній Європі та Україні?

3. Чи продовжить Росія розігрувати газову карту в
Європі, чи вона перенесе продажі природного газу до
Китаю, Японії, Кореї тощо?
4. Як міжнародна безпека України загалом та енергетичні питання зокрема пов'язані з більш всеосяжними
проблемами світової політики? Який неочевидний
зв'язок між режимом нерозповсюдження ядерної
зброї, двома «Північними потоками», а також трубопроводом «Турецький потік»? Чому енергетична
політика Заходу у Східній Європі – це більше, ніж
комерційне та геоекономічне питання?
За кожною панеллю Форуму далі оприлюднено окремі статті.
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А я хочу підвести кількісні підсумки Форуму, який відбувся у гібридному форматі – офлайн та онлайн.
Спікери:

40 експертів виступили в режимі офлайн
та 27 – у режимі онлайн.

Учасники: для участі у Форумі зареєструвалися в
режимі офлайн 132 учасники, які представляли 65 компаній, 4 громадських
організації та 28 державних установ.
У режимі онлайн було зареєстровано іще 303 учасники.
На рис. 1 наведено динаміку реєстрації та активності
учасників Форуму в режимі онлайн, а на рис. 2 – реальне підключення слухачів до Форуму. Це, до речі, цікаво, тому що показує, які панелі були найбільш цікавими для слухачів у режимі онлайн.

Повний відеозапис Форуму, відповідно до запитів,
було направлено до Офісу Президента України, Міненерго, НАК «Нафтогаз України», а також зацікавленим народним депутатам. Всі учасники Форуму отримали доступ до запису перебігу обох днів заходу та
презентацій спікерів.
Підсумовуючи, хотів би сформулювати найбільш важливі, на мою думку, висновки щодо порушених на
панелях Форуму проблем.
1.

Скорочення обсягів транзиту природного газу,
а також внутрішньої транспортної роботи потребує послідовних, системних рішень щодо
редизайну нашої газотранспортної та газорозподільної систем. Особливо це важливо за умови швидкого запуску «Північного потоку – 2».

Рис. 1
Динаміка реєстрації та активності учасників Форуму в режимі онлайн
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Рис. 2
Реальне підключення слухачів до Форуму
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2.

«Цінове ралі», яке саме у цей період (осінь 2021 р.)
вирує на європейському та азійських ринках природного газу, свідчить, що як у ЄС, так і в Україні ці
ринки потребують удосконалення методів регулювання, механізмів створення запасів газу та
взаємної допомоги в ліквідації кризових явищ. На
мою думку, механізм «Постачальника зі спеціальними обов'язками» може, і це, по суті, підтверджується діями регулюючих органів багатьох європейських країн, впроваджуватися перманентно
під час таких енергетичних криз, які відбуваються
зараз і будуть, на моє глибоке переконання, мати
місце в майбутньому.

6.

«Цінове ралі», про яке я згадував раніше, активізувало обговорення в європейській спільноті
проблем, пов'язаних із необхідною швидкістю
процесу декарбонізації. З одного боку, прискорення, щоби швидше перейти до безвуглецевої
економіки, а з іншого боку – певного гальмування цих процесів, зважаючи на передчасне
зниження капіталовкладень у газовидобуток.

7.

Першочерговим питанням декарбонізації є
перехід на широке використання біометану
(орієнтовно в Україні до 5 млрд куб. м природного газу можна замістити біометаном), якнайшвидша реалізація Закону про внесення змін
до Закону України «Про альтернативні види
палива» щодо розвитку виробництва біометану, необхідних підзаконних актів.

8.

У процесі розроблення водневої стратегії потрібно перейти, як це зробила Регіональна газова
компанія, від суто теоретичних напрацювань до
експериментальних досліджень на всьому
спектрі напрямів: від виробництва водню, його
транспортування та зберігання до постачання
сумішей водню та природного газу до домогосподарств і промисловості, насамперед для
експортно-орієнтованих підприємств (металургія, виробництво цементу, міндобрив та
електроенергії). Розвиток досліджень у сфері
power to gas потребує уваги як засіб балансування енергетичних систем.

9.

Корпоративне управління, наглядові ради державних компаній є дієвим інструментом забезпечення ефективного управління цими компаніями , але за двох дуже важливих умов: професійності членів наглядових рад і їх відповідальності перед акціонером.

10.

У геополітиці на середньострокову перспективу, в тому числі з погляду енергетичної безпеки, визначальним фактором буде взаємодія/суперництво у трикутнику «США – Китай –
Росія». Введення в дію «Північного потоку – 2»
суттєво перекроїть енергетичну мапу Європи.

Потребують вирішення також проблеми маржинальних цін та процедур добового балансування, а також
плати за нейтральність.
3.

Центральним, одним із головних завдань досягнення Україною енергетичної безпеки є збільшення видобутку. Потрібно мати продуману
системну програму дій у цьому напрямі, починаючи від інтенсифікації видобутку на вже розвіданих родовищах і реалізації вже підписаних
угод про розподіл продукції до укладання нових і в подальшому – виходу на видобуток на
перспективних нафтогазових ділянках шельфу
Чорного та Азовського морів.

4.

Актуальними проблемами для країн східноєвропейського регіону є гармонізація роботи
торговельних майданчиків (бірж) цього регіону,
створення дієвих механізмів клірингу, використання українських ПСГ як найбільш важливої в майбутньому складової частини єдиного східноєвропейського газового хаба.

5.

Аналіз реальних фізичних потоків природного
газу в східно-європейському регіоні, прогноз їх
динаміки на опалювальний сезон 21/22 свідчить, що проблема пошуку вільних ресурсів у
цьому сезоні в цьому регіоні буде існувати. Тому
дуже важливо мати резерв ресурсу, і тут знову
ми повертаємось до проблеми створення стратегічних резервів природного газу.
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Панель 2

Стабілізувати
та нарощувати
власний видобуток

Володимир Дольник
д-р геол.-мінер. наук
Оглядач ринку нафти і газу («НафтоРинок»)

Я

к відомо, цьогорічний 7-й Український газовий
форум (далі – Форум), організований злагодженою командою під егідою ГО «Експертна
Рада з питань розвитку газової промисловості та ринку природного газу», відбувався у гібридному форматі. Менша кількість учасників Форуму в залі за більшої кількості учасників online-трансляції створила
дещо камерну атмосферу – більшість людей вже були
знайомі, що зумовлювало більш відкрите й конкретне
обговорення нагальних проблем і викликів. Також
цього року модератори мали можливість впливати на
відбір учасників власних панельних дискусій, а серед
успішно виконаних поставлених перед ними завдань
була лібералізація формату обговорень з акцентом на
інтерактивність та Q&A-раунди під час дискусій.
Цей допис має на меті спробувати розкрити, з погляду модератора полеміки та оглядача ринку, суть і контекст дискусії провідних фахівців нафтогазової галузі,
що розгорнулася на панелі-2 Форуму 27 жовтня, з
приводу перспектив видобутку нафти й газу в Україні
загалом і в Чорноморському її регіоні зокрема.

Насамперед розкриємо персоналії учасників цієї
дискусії.
Водночас відзначимо, що, окрім публічної панельної
частини, була велика кількість кулуарних дискусій, де
учасники Форуму відверто ділилися думками про
проблеми та потенційні можливості українського
сегменту сектору upstream.
Роман Опімах (Держгеонадр) – український державний службовець, що з 2019 р. є головою Державної
служби геології та надр України. За його каденції відбулася доволі стрімка лібералізація та цифровізація
галузі.
Маврикій Калугін (НАК «Нафтогаз України») – американський фахівець у сегменті видобутку, який з 28 вересня призначений Кабміном членом правління НАК
«Нафтогаз України» (далі – «Нафтогаз»). За його плечима – робота у таких знакових компаніях, як: Petrofac, Cairn India, BP, TNK-BP та Arco Oil&Gas. До приходу в «Нафтогаз» Маврикій Калугін упродовж п'яти
років працював у ПАТ «Укрнафта» на позиціях, зок-
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рема, заступника голови правління, виконавчого віцепрезидента з видобутку та переробки.
Петро Катеринчук (Бурова компанія «Регіон») – генеральний директор Бурової компанії (БК) «Регіон».
Компанія відома на сервісному ринку України. За
роки роботи було виконано понад 500 масштабних
проєктів. З них: більше 100 робіт із буріння свердловин і робіт з капітального ремонту свердловин;
понад 550 робіт з освоєння свердловин та інтенсифікації видобутку із застосуванням колтюбінгових
технологій; 30 робіт із гідророзриву пласта і кислотного гідророзриву.
Дмитро Піддубний (Полтавська газонафтова компанія (ПГНК)/JKX Oil&Gas) – фінансовий директор
PPC/JKX. Працює у компанії СП ПГНК з 2001 р. Обіймав посади економіста та начальника фінансового
відділу. З 2016 р. займає посаду фінансового директора. Має більш ніж п'ятнадцятирічний досвід роботи
у сфері фінансів та економіки.
Артем Петренко (Асоціація газовидобувних компаній України, скор. – АГКУ) – працює в асоціації
починаючи з 2016 р. , впродовж трьох років відповідав за юридичний напрям. У грудні 2019 р. призначений виконавчим директором Асоціації газовидобувних компаній України. Важливий факт – АГКУ
здійснює підтримку реформ у сегменті upstream і натепер є найбільшим в Україні об'єднанням приватних
нафтогазовидобувних компаній.
Доктор Сохбет Карбуз (Mediterranean Observatory for
Energy) – експерт ринку, який зараз працює в асоціації
Mediterranean Observatory for Energy (OME) в Парижі
як директор Відділу вуглеводнів та енергетичної
безпеки. Нині OME об'єднує провідні середземноморські енергетичні компанії, філії та асоційованих
членів із шістнадцяти країн. Перед тим, як приєднатися до OME, д-р Сохбет Карбуз працював у Міжнародному енергетичному агентстві.
Артур Стратан – незалежний експерт і консультант,
румунський фахівець, який у період із 2014 до 2016 р.
виконував обов'язки президента та члена керівного
комітету Румунської асоціації компаній з розвідки та
видобутку нафти (ROPEPCA) і брав активну участь у
критичних переговорах і переговорах з усіма зацікавленими сторонами галузі в Румунії, що стосуються
оподаткування, фіскального режиму та інших питань
регулювання.
Ключовим питанням панельної дискусії стало питання можливості стабілізації видобутку газу в АТ «Укргазвидобування» (УГВ). Державна видобувна компанія нині перебуває у фокусі уваги через провал
реалізації програми нарощення видобутку 20/20.
Фактично, попри багатомільярдні вливання до складу

збільшених операційних та капітальних витрат коштом українських споживачів, компанія не тільки не наростила, а й зменшила обсяг видобутку газу. Так, 2015 р.
АТ «Укргазвидобування» видобуло 12,8 млрд куб. м
товарного газу, а також 1,1 млрд куб. м газу – у складі
спільної діяльності (СД). У 2021 р. компанія розраховує
закрити рік на позначці видобутку товарного газу на
рівні 12,7–12,8 млрд куб. м. Тобто за минулі роки компанія знизила річний обсяг видобутку на 1,1 млрд куб. м.
Крім відсутності державного ретроспективного аналізу витрачених коштів і верифікації управлінських
рішень на виробництві, можна констатувати, що свердловинний фонд опинився у дестабілізованому режимі
на тренді падіння. Так, за 10 місяців 2021 р. відпуск
товарного газу зменшився на 4,46% або на 0,502 млрд
куб. м – до 10,756 млрд куб. м. На панельній дискусії
Маврикію Калугіну, відповідальному за видобуток,
ставили запитання, як зупинити падіння.
Насамперед Маврикій Калугін відомий двома речами:
1)

Він працював у компанії Petrofac і відповідав за
операції в Румунії. Це дає йому кредит довіри
для управління проєктами на виснажених родовищах, адже фактично Petrofac є світовим лідером у цьому сегменті – вони привнесли практику PEC (Production Enhancement Projects) у
Румунію. Потім цю практику запозичили такі
компанії, як Mazarine Energy та Expert Petroleum.
Власне, формат PEC багато хто на ринку розглядає як оптимальний формат взаємодії між УГВ і
приватним сектором. На Форумі вперше були
анонсовані плани про оголошення нових конкурсів з укладання контрактів на збільшення
видобутку по чотирьох кластерах родовищ.

2)

Він працював у ПАТ «Укрнафта» з 2016 р. , де
зарекомендував себе як високоефективний
менеджер. За його керівництва в «Укрнафті»
команді фахівців удалося досягти спочатку стабілізації, а потім і збільшення середньодобового видобутку завдяки підвищенню операційної ефективності під час роботи на наявному фонді свердловин: оптимізації капітальних і
поточних ремонтів свердловин, у тому числі
зменшення часу відповідних операцій, заміни
критично зношеного обладнання, поступової
діджиталізації фонду. Сукупно в умовах критично обмежених фінансованих ресурсів компанія
змогла показати ефективність. І власне цей досвід стане у пригоді і в АТ «Укргазвидобування».
Як мінімум, на це розраховують оглядачі та учасники ринку.

Під час Форуму він окреслив своє завдання таким чином: спочатку стабілізація, а потім нарощення. У свою
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чергу нові технології та діджиталізація процесів – це
інструменти, що, на його думку, здатні скоротити виробничий час, а відтак – покращити ефективність.
«Нині в Україні, використовуючи нові технології, ми
пробурюємо свердловину глибиною 3 тис. метрів за
95 днів. Начебто непогано, але у CША такі самі бурять
за 10 днів. Деякі опції тут неможливі через законодавчі обмеження. Наприклад, буріння із продувкою
повітрям. Змінивши ці норми, ми могли б видобувати
газ швидше на деяких ділянках», – повідомив Маврикій Калугін.

Для БК «Регіон», як і для інших компаній, співпраця з
держкомпанією важлива, адже політика УГВ з 2015 р.
привела до виходу на ринок великої кількості іноземних сервісних компаній, що, з одного боку, збільшує
конкуренцію, а з іншого – призводить до ризику закриття національних сервісних компаній. Питання
пана Катеринчука були типовими для тих настроїв, що
панують у колі підрядників. Їх можна сформулювати
таким чином:
1)

Ринок пропозиції станків для КРС в Україні –
близько 30 одиниць. Компанія хоче законтрактувати всього десять. Власне, ніхто не розуміє,
чому так. Були версії, що або не вистачає грошей, або не вистачає об'єктів для проведення
відповідних операцій.

2)

УГВ не вибирає обсяги за операціями з колтюбінгу і КРС за укладеними у минулі періоди
операціями, проте анонсує нові тендери з
пониженими ставками: за колтюбінгами – це
30%, за КРС – 20%.

Загалом, перефразовуючи суть дискусій із Калугіним
як під час панелі, так і кулуарно, можна виокремити
такі сегменти:
–

–

–

Діджиталізація виробничих процесів і, зокрема, фонду свердловин, їх інтеграція в єдину систему. Для розуміння – компанія нині встановлює системи дистанційного моніторингу
свердловин Honeywell, що є доволі дорогими,
близько $33,5 тис. за одиницю. Проте масове
використання цих або аналогічних, більш дешевих систем здатне протягом короткого часу
сприяти підвищенню видобутку за рахунок
зменшення часу простоїв фонду, а значить, і
втрат. Так, у разі аварій система одразу сигналізує на пульт оператора та дає змогу оперативно виїхати і зробити ремонт.
Зменшення часу ремонтів – це питання як ефективної організації операцій, у тому числі логістичне/матеріальне, так і вміння/навченості персоналу.
Нові технології – горизонтальне буріння із застосуванням методів багатостадійного ГРП
(гідророзриву пласта). Планується до впровадження впродовж найближчого року чи двох.
Крім того, планується використати так зване буріння на повітрі, що нині неможливо через законодавче обмеження.

Для оптимізації операційних витрат заплановано
укладання PEC . Так, фінансовий директор ПГНК
Дмитро Піддубний одразу висловив готовність
компанії до участі у конкурсі. За словами Піддубного,
цей формат є дуже цікавим для його компанії, адже
зараз компанія майже вичерпала потенціал до збільшення видобутку на власних ліцензійних ділянках за
фондом свердловин держкомпаній, однак має винятковий досвід із їх відновлення, оскільки компанія
повертала в дію свердловини таких компаній, як ПАТ
«Укрнафта», НАК «Надра України» та АТ «Укргазвидобування».
У свою чергу гендиректор БК «Регіон» Петро Катеринчук цікавився у Калугіна умовами співпраці з УГВ.

Маврикій Калугін повідомив, що зменшені ставки є
результатом зміни підходів до контрактування подібних операцій. Так, якщо раніше контракти були однорічними, то тепер підрядники будуть працювати за
довгими контрактами (два роки або більше). Вже
кулуарно Маврикій Калугін і Петро Катеринчук обговорили зміни до технічних завдань, які нині висувають
в УГВ. Сторони дійшли висновку про необхідність подальшої роботи з оптимізації контрактних умов.
Іншим важливим блоком дискусії стало питання регулювання галузі та забезпечення стабільних умов роботи, у тому числі у фіскальних режимах. Так, фінансовий
директор ПГНК Дмитро Піддубний назвав ключові
кроки для збільшення видобутку газу в Україні:
–

продовження рентної ставки 6/12% для всіх
свердловин, у тому числі бічних стовбурів, до
2030 р.;

–

залучення приватного сектору до масштабних
проєктів шляхом укладання PEC.

«Позитивна динаміка показників видобутку ПГНК з
2018 р. є яскравим прикладом ефективності дії стимулюючого оподаткування. Вкрай важливо не лише
продовжити рентну ставку 6/12% для нових свердловин, але й уніфікувати її для видобутку як газу, так і
нафти та конденсату з нових свердловин та бічних
стовбурів до 2030 р.», – відзначив він.
У свою чергу його підтримав представник профільної
асоціації – АГКУ – Артем Петренко. Детальний аналіз,
за словами Петренко, свідчить, що без стимулюючої
ставки видобуток газу в країні був би значно нижчим,
ніж є зараз. Зокрема, у приватних газовидобувників
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зниження було би майже на 20%. Відповідно, весь цей
обсяг газу Україна була би змушена імпортувати з-за
кордону та витрачати значні кошти із бюджету. Зі
свого боку, в АГКУ оцінили, що в Україні із нових газових свердловин за час дії стимулюючої ренти (2018–
2021 рр.). було видобуто 8 млрд куб. м газу.
Він також зазначив, що різноманітні заяви щодо зміни
ставки ренти чи обмеження ціни для приватних газовидобувників негативно впливають на індустрію та
залучення інвестицій:
«Вкотре повторюю, що для кожного інвестора –
українського чи іноземного – важливим є незмінність
правил гри, стабільність податкової політики та державна підтримка сектору. Будь-які емоційні та необдумані державні рішення шкодять галузі і жодним чином
не мотивують гравців ринку продовжувати інвестиційну діяльність».
Цю заяву було зроблено в контексті публічно озвучених гасел окремих політичних діячів із приводу
можливого примусового викупу об'ємів газу за собівартістю у приватних компаній для подолання енергетичної кризи в Україні.

результати реформ у надрокористуванні України. «Я
дуже вражений системою електронних аукціонів, яку
реалізовано в Україні. Це значний прорив», – відзначив пан Стратан.
Якщо робити суб'єктивні висновки з почутого, то
варто виокремити такі тези:
1)

Україна досі має великий потенціал для нарощення власного видобутку як на морі, так і на
суходолі. Крім того, Україна здатна реалізувати цю мету в умовах обмежених фінансових ресурсів.

2)

АТ «Укргазвидобування» після багатьох років
сумнівних практик, що призвели до падіння
видобутку, була, є і буде в центрі уваги суспільства. Як суспільство ми маємо отримати глибокий аналіз причинно-наслідкових зв'язків провалу програми 20/20. У свою чергу компанія
має виконати роботу над помилками й оптимізувати власні операційні процеси, підвищивши ефективність.

3)

Приватні компанії прагнуть стабільності у
фіскальних режимах та прагнуть стати партнерами УГВ у нарощенні видобутку. Формат PEC є
оптимальним для всіх сторін. Загалом у планах
«Нафтогазу» – залучити партнерів щонайменше
на 34 виснажених родовища, а це вже великий
обсяг робіт. Єдиний мінус – терміни. Конкурс
буде оголошений через декілька тижнів. Час
вивчення геологічної інформації для заявниківконкурсантів становитиме близько року. Потім
деякий час УГВ витратить на визначення переможця і далі приступить до передачі родовищ в
управління партнеру. Загалом ми отримаємо
перші результати не раніше, ніж через півторадва роки з моменту оголошення, що на фоні
енергетичної кризи є доволі довгим періодом.

4)

Держава має звернути увагу на реформування
законодавства, зокрема у частині зняття обмежень на використання сучасних технологій видобутку, в тому числі буріння на повітрі.

5)

АТ «Укргазвидобування» та українські сервісні
компанії мають працювати над оптимізацією
договірних відносин у напрямі покращення ТЗ
зі сторони УГВ.

Також у межах панельної дискусії Форуму Голова
Держгеонадр Роман Опімах розповів про реалізацію
вуглеводневих проєктів і представив спільноті вакантні нафтогазові об'єкти для виставлення на аукціон,
оприлюднені в Інвестиційному атласі надрокористувача.
За останні два роки Служба провела роботу за напрямом нарощення власного видобутку – дала початок
масштабним вуглеводневим проєктам на площі 50 тис.
квадратних кілометрів як на морі, так і на суходолі.
Також підготувала 50 нафтогазових об'єктів у межах
Інвестиційного атласу для винесення на електронні
торги. Створила online-Data-room вторинної геологічної інформації. Каталог містить описову інформацію
про об'єкти надрокористування та працює на безкоштовній основі. Досягненнями служби він назвав продаж шести спеціальних дозволів на користування надрами, підписання восьми Угод про розподіл продукції
(УРП), відновлення Юзівської УРП та старт проєктів
на шельфі Чорного моря.
Колега з Румунії Артур Стратан, коментуючи стан
справ на нафтогазовому ринку Румунії, високо оцінив
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Панель 3

Хаби та оптові газові ринки
Східної Європи

Майкл Гроссманн
д-р геол.-мінер. наук
Директор компанії Tumbleweed Partners

Т

ретю панель 7-го Українського газового форуму було присвячено хабам природного газу
та оптовим ринкам у Європі. Панель поділялася на дві субпанелі, на одній із яких було розглянуто
п'ять газових хабів Східної Європи. Презентації координатора Агентства європейських енергетичних
регуляторів (ACER), а потім і представника Секретаріату Енергетичного Співтовариства надали певний
напрям дискусії першої субпанелі.
Пан Мітя Малєтін, експерт газового ринку ACER, розпочав свій виступ із подання інформації про ліквідність та конкуренцію на оптових ринках природного
газу Східної Європи. Його презентація базувалася на
матеріалах майбутнього звіту ACER із моніторингу
ринку (розділ, присвячений оптовому продажу газу).
Звіт покликаний проаналізувати стан ринків на шляху
до досягнення завдань Цільової Газової Моделі (Gas
Target Model), а саме: конкуренції, ліквідності та
зближення цін між ринками.
Пан Малєтін відзначив позитивні зрушення щодо диверсифікації маршрутів постачання газу у Східній
Європі, а отже, і розвиток конкуренції (завдяки новим
трубопроводам, таким як Baltic Connector, TAP, ко-

нектор «Литва – Польща» та майбутній інтерконектор «Греція – Болгарія»). Також пан Малєтін продемонстрував ринки, на яких відбулося значне зростання ліквідності, наприклад Угорщину. Це сталося
завдяки збільшенню транзиту, а також впровадженню
Мережевого Кодексу щодо механізмів розподілу потужностей у газотранспортних системах і Мережевого Кодексу з балансування; країни Балтії також підвищили ліквідність шляхом об'єднання своїх національних ринків.
Пан Малєтін прокоментував також кілька показників
зрілості ринку: частота торгівлі на ринку на добу
наперед показує розрив між чотирма провідними
ринками (голландський TTF, німецькі NCG і GPL
(злиття у жовтні 2021 р.) та британський NBP) та
іншими хабами; відбулося падіння частоти торгів між
2019 і 2020 р.; нарешті, статистичний розподіл абсолютних добових цінових різниць щодо TTF показує
покращення у Східній Європі за останні роки, хоча
NWE все ще далеко випереджає решту Європи за цим
показником. Відповідаючи на запитання про вплив
високих цін на газ на торгівлю, пан Малєтін зазначив,
що існувала більша потреба в управлінні ризиком
контрагента і що це принесло користь біржовій тор-
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гівлі за рахунок [неклірингової] позабіржової торгівлі.
Грегор Вайнзаттель, нині газовий експерт у Секретаріаті Енергетичного Співтовариства, а раніше в EEX,
підтвердив думку пана Малєтіна про нещодавнє зростання біржової торгівлі. Потім пан Вайнзаттель перейшов безпосередньо до предмета своєї презентації – проєкту SEEGAS, розпочатого у грудні 2020 р.
Мета проєкту – об'єднати операторів ГТС, клірингові установи та біржі для гармонізації взаємозв'язків
між країнами-учасницями Секретаріату Енергетичного Співтовариства та деякими державами-членами
ЄС. У певному сенсі SEEGAS реагує на нове неповне
використання Трансбалканського трубопроводу, щоб
знайти йому нове застосування.
Четверта і остання зустріч SEEGAS відбудеться в Греції в грудні 2021 р. Україна відіграла важливу роль у
запуску SEEGAS, але вона має пройти ще довгий
шлях, щоб наздогнати своїх європейських партнерів
за рівнем ліквідності. Історично, як зазначив пан
Вайнзаттель, програми вивільнення обсягів газу
скрізь сприяли збільшенню ліквідності на біржах,
навіть якщо ці обсяги невеликі, але постійні. В Україні
на законодавчому рівні обраний курс на посилення
законодавства щодо біржової торгівлі. Позитивні
зміни також спостерігаються у Грузії та Молдові, двох
країнах, де лібералізація ринків тільки розпочинається. Відповідаючи на питання про зв'язок клірингових установ із біржами, пан Вайнзаттель підкреслив
важливість тісної інтеграції цих двох інституцій.
Налаштувавшись на неминуче питання щодо високих
цін на газ, наступний спікер, пан Метью Монтеверде,
старший віце-президент Argus Media, розглянув численні фактори, які викликають екстремальні ціни, як
високі, так і низькі. Природний газ є більш мінливим,
ніж інші товари. Поки що європейський попит на газ є
звичайним, і видимого ефекту від пандемії немає.
Аномально низьким є рівень зберігання газу. Постачальники серйозно недооцінили силу економічного
попиту. Це говорить про те, що попит на газ – менш
гнучка величина, ніж вважалося, за часів як високих,
так і низьких цін. СПГ не зможе врятувати Європу під
час дефіциту газу, оскільки Японія, Корея та Тайвань
мають довгострокові газові контракти, які забезпечують безперебійне постачання цих країн.
Хороша новина полягає в тому, що ціни на газ досить
добре корелюють по всій Європі. Підсумовуючи,
можна сказати, що три основні фактори, які пояснюють сьогоднішні високі ціни – це погода, рівень
зберігання газу та СПГ [недоступність].
Розвинувши тему про фактор зберігання, що лежить в
основі цін на газ, пані Агнета Кутцелім, начальник відділу комерційної діяльності АТ «Укртрансгаз» (УТГ),

наголосила на важливості українських потужностей,
у яких до 2030 р. може зберігатися приблизно 2–
3 млрд кубометрів газу на рік. Європейським країнам
(від Естонії до Румунії) не вистачає рекомендованих
потужностей для зберігання, деякі країни (Молдова,
Естонія та Литва) взагалі не мають сховищ. Україна
може надати цим країнам потужності для зберігання.
Нині, однак, більшість іноземного газу, що зберігається в Україні, вже пройшла митне очищення та продана на українському ринку. Оцінюючи майбутнє газу
на довгострокову перспективу у безвуглецевому
світі, УТГ приділяє значну увагу питанню доцільності
зберігання водню.
Пан Володимир Гноєвий, представник українського
постачальника газу «ЙЕ Енергія», представив газовий
ринок України зсередини. Він почав із того, що пригадав основні умови для справжньої конкуренції: необхідність різноманітності джерел постачання (внутрішні чи імпортні), достатня потужність інтерконектора для підтримки імпортної конкуренції та, звичайно, активні споживачі. На жаль, деякі з цих умов, на його
думку, не виконуються. Він звинуватив Оператора ГТС
України (ОГТСУ) в отриманні прибутку від діяльності з
балансування ГТС, посилаючись на його чистий прибуток у 20 млрд грн за 2020 р. , з яких 4 млрд грн надійшло від балансування. Водночас він відзначив
серйозну недостатність інвестицій в інфраструктуру
Оператора ГТС України порівняно з його запланованими зобов'язаннями. Для вирішення проблеми пан
Гноєвий закликав створити незалеж-ного оператора,
який би відповідав за функцію балансування.
Пан Ліссе Г. ван Влієт, що представляв Українську
енергетичну біржу (УЕБ), нагадав про центральну
роль торговельно-клірингової платформи у балансуванні ГТС, тим самим не погоджуючись із закликом
попереднього доповідача створити незалежного
оператора з балансування. УЕБ співпрацює з регулятором фінансового ринку України НКЦПФР, від
якого отримала дві ліцензії на діяльність, а також з
енергетичним регулятором НКРЕКП – ЄБРР та
Секретаріатом Енергетичного Співтовариства. Пан
Влієт перерахував товари, які зараз пропонують на
біржовій платформі, а саме: коротко-, середньо- та
довгострокові продукти (для ГТС), і те ж саме щодо
ПСГ, включаючи новий пакет послуг митного складу
та так званих «потужностей з обмеженнями» (shorthaul). Він також анонсував новий торговий продукт на
базі ПСГ між українськими та неукраїнськими трейдерами. Цей продукт передбачає розрахунки в євро
та має за основу стандартні контракти EFET. Також на
підтримку майбутньої транскордонної торгівлі пан
Влієт анонсував продукти для торгівлі на кордонах.
Посилаючись на законодавчу роботу, яка ведеться,
майбутній статус клірингової діяльності – інтегро-
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ваної з торговою платформою чи незалежної – є нині
джерелом невизначеності для УЕБ. Він закликав використовувати стандартні контракти EFET на всьому
ринку не лише в Україні, а й у зоні SEEGAS. Серед
наступних кроків він висловив підтримку формуванню маржинальних цін на газ платформи УЕБ, які будуть використовувати для балансування ГТС і, повторюючи пана Вайнзаттеля, для створення програм вивільнення обсягів газу.
Наступний спікер, пан Ярослав Зібіч, директор зі
стратегічних проєктів Польської енергетичної біржі
TGE, побачив позитивні перспективи для природного
газу, оскільки він має замінити вугілля у виробництві
електроенергії та централізованому опаленні. Він
зазначив, що біржа TGE є єдиною в групі SEEGAS, яка
також пропонує фізичні розрахунки на додаток до
фінансових продуктів, загальних для всіх торгових
платформ. Розмірковуючи про майбутнє SEEGAS, пан
Зібіч розглянув можливість або охопити більше країн
та бірж, або поглибити ступінь інтеграції між сімома
існуючими членами та їхніми Операторами ГТС. Питання інтеграції всередині SEEGAS включають можливість інтегрувати клірингові палати з біржами або
тримати їх окремо, на чому акцентував увагу пан Влієт;
сприяти торгівлі в євро або у місцевій валюті. Пан Зібіч
виступає за більш тісну інтеграцію членів SEEGAS,
щоб досягти помітних результатів у розумні терміни.
Пані Марселіна Морару, радник із питань міжнародного співробітництва та регулювання в Moldovagaz,
виступила з обнадійливими новинами про молдавського інтегрованого постачальника газу та Оператора
ГТС. Компанія знаходиться на шляху до анбандлінгу
свого Оператора ГТС MoldovaTransGaz і подала в
травні 2021 р. запит на сертифікацію за моделлю ITO.
Національний енергетичний регулятор, а потім Секретаріат Енергетичного Співтовариства розглянуть
запит, але зараз MoldovaTransGaz може підписувати

угоди з операторами ГТС сусідніх країн. Паралельно
з цим Молдова випустила ключові положення законодавства про ринок газу, такі як закон про ринок
природного газу та впровадження (перенесення)
положень Мережевого коду з балансування, які
набули чинності в грудні 2020 р., а також визначення
MoldovaTransGaz як органу з балансування. Ситуація
в Молдові незвична тим, що на її території діють три
оператори ГТС, але MoldovaTransGaz керує єдиною
балансуючою зоною країни (інші два – Tiraspoltransgaz і Vestmoltransgaz). В очікуванні майбутнього,
коли поставки газу можуть надходити з інших країн,
ніж Україна, Moldovagaz підтримує поточну законодавчу роботу щодо оформлення процедур транспортування та митного оформлення потоків газу, що
надходять із Румунії.
Головну приватну енергетичну біржу Румунії представляла її стратегічний директор пані Йоанна Драган.
BRM – це багатотоварна біржа, але щодо газу вона
пропонує повний пакет ринкових послуг: спотову
торгівлю, балансування, форвардні контракти, ф'ючерси з фізичною доставкою та кліринг позабіржових торгів, і все це на тлі стабільного зростання обсягів торгівлі газом, з 54 ТВт-год. у 2020 р. до 65 ТВт-год. у 2021 р.
за розрахунками станом на кінець жовтня 2021 р.
Особливо примітно та цікаво для спостерігачів
українського ринку, що BRM виконує функцію балансування оператора ГТС із травня 2019 р. , і спостерігається значне збільшення обсягів торгів із 2020 по
2021 р. , викликане одночасним збільшенням ліквідності спотового ринку. BRM вітає ініціативу SEEGAS та
приєднується до позиції своїх польських та українських колег. Також BRM прагне повторити свій успіх у
Молдові зі своєю філією BRM East Energy. Ця ініціатива потенційно може конкурувати з подібними планами
вітчизняних та іноземних гравців.
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Огляд дискусії

Регіональні
газотранспортні мережі.
Газові потоки в майбутньому

Олексій Семеній
д-р геол.-мінер. наук
Директор Інституту глобальних трансформацій

ЗАГАЛЬНІ АСПЕКТИ
У межах дискусійної панелі 4 було представлено
різноманітні погляди щодо нинішнього стану та майбутнього розвитку газотранспортних систем і газових потоків у Європі з акцентом на розвиток ситуації
в регіоні Центрально-Східної Європи (ЦСЄ).
Спікери презентували як свій концептуальний аналіз
розвитку тих чи інших аспектів регіональних газотранспортних мереж, так і детальний огляд конкретних їх елементів (наприклад, прогноз газових потоків
Європи за різними сценаріями, логістика постачання
природного газу до конкретних країн, виклики для
країн регіону, роль природного газу в енергетичних
системах майбутнього тощо). Окремою темою обговорень стали перспективи постачання скрапленого
газу з-поза меж Європи, зокрема й до України.
Сучасна криза на газових ринках всього світу, особливо на європейському, зробила надзвичайно актуальним питання аналізу причин та можливості врегулювання цієї кризи та запобігання подібному в май-

бутньому. Задля цього організатори 7-го Українського
газового форуму й передбачили окрему дискусійну
панель, під час якої експерти з різних країн мали сконцентруватися на обговоренні певних ключових аспектів, а саме:
–

аналіз розподілу та зміни схеми газових потоків у Європі нині та у найближчому майбутньому;

–

яким чином і на кого вплине введення в експлуатацію «Північного потоку – 2» та як можна оцінити липневу угоду між США та ФРН із цього
приводу;

–

які сценарії постачання природного газу з Росії
до Європи наявні цього сезону та в найближчі
роки і яку роль у них відіграє Україна;

–

яким чином можна покращити надійність постачання газу до Європи та України зокрема;

–

яку роль відіграватиме природний газ в енергетиці майбутнього.
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Загалом нинішня ситуація на газовому ринку Європи
змусила всіх його учасників переглянути власні плани
в напрямі їх адаптації чи суттєвої зміни, скоригувати
деякі з напрямів свого розвитку та розпочати активні
консультації як у межах інтеграційних об'єднань (ЄС),
так і між країнами регіону щодо надійності та комерційних умов постачань природного газу. Всі спікери
панелі згадували ті чи інші виклики, які спричинив
сучасний розвиток газових ринків у Європі, – насамперед різке зростання цін та проблему з недостатніми фізичним обсягами для постачання. Але фокус
виступаючих був зроблений на різних типах викликів
та відповідних рішеннях, які пропонувалися з погляду
конкретних країн. Це дало змогу представити в межах
панельної дискусії досить широку картину ситуації з
потоками на сучасному газовому ринку Європи та
можливі рішення найбільш актуальних проблем. Нижче ми проаналізуємо основні тези спікерів, їхні пропозиції та надамо загальні висновки щодо результатів
обговорень.

ХІД ДИСКУСІЇ
ТА ОСНОВНІ ТЕЗИ СПІКЕРІВ
Насамперед як основну причину нинішньої кризи було
відзначено збіг у часі відразу кількох негативних тенденцій на газовому ринку, таких як: достатньо холодна
зима 2020/2021 р. та зниження запасів у сховищах, різке
зростання попиту на СПГ у країнах АТР, починаючи з
літа, штучне притримування «Газпромом» поставок газу
до Європи (маючи резерви для їх збільшення) та падіння рівня видобутку газу у країнах Європи (в тому числі
через занадто низькі ціни у 2020 р.). Така ситуація спричинила низку викликів, на які країнам Європи необхідно
надати відповідь. Так, Клаус-Дітер Борхардт виокремив
три основних виклики для газотранспортної системи
Європи, а саме: високі ціни; роль природного газу в
майбутньому енергетичному міксі Європи; як Європа
спланує перехід до відновлювальних джерел та декарбонізованої економіки (яка роль газу буде визначена).
Він підкреслив необхідність об'єктивного аналізу
нинішнього піку цін – чи це було зростанням попиту на
фоні стагнуючої пропозиції, чи існує структурна
проблема, чи це є результатом неконкурентної поведінки постачальників, які спекулюють на ситуації? На
його думку, зараз варто запропонувати короткострокові рішення для вирішення проблеми постачання для
споживачів Європи, серед яких є діалог з РФ щодо
цього питання та збільшення рівня транзиту газу через
Україну. При цьому важливим є також запуск скоординованих ініціатив країн Європи щодо зберігання газу, і
тут в України відкриваються суттєві можливості. У цьому контексті пан Борхард відзначив важливість розвитку альтернативних джерел, як-от біометану, біогазу

та водню, у виробництві й транспортуванні яких до
країн Європи Україна може відіграти значну роль.
Питання зв'язку між використанням газу та поступовим переходом до декарбонізованої економіки було
також підтримано Міланом Седлачеком, який відзначив пряму залежність існування чи розвитку нинішньої газової інфраструктури від ефективності енергетичного транзиту (з основною метою декарбонізації). На прикладі словацького оператора він продемонстрував низку проєктів із використання водню
під час транспортування газу, зменшення викидів метану та зберігання викидів вуглецю у сховищах. Щодо
України цей експерт бачить три виклики у постачанні енергоресурсів: їх доступність, безпечність
поставок та сталість цих ресурсів. Пан Седлачек також відзначив гарний шанс для розвитку ПСГ України в умовах нинішньої кризи у контексті як отримання
більшого доходу від них, так і гарантування необхідних обсягів для інших країн.
Представник Німеччини Ян Копп запропонував два
сценарії розвитку постачання природного газу з РФ
до Європи. Ці сценарії були розроблені в межах системи TIGER на основі використання даних із 1200
газогонів, 200 сховищ для зберігання газу та 30 терміналів СПГ. У межах першого сценарію Росія недостатньо використовує можливості транзиту через ГТС
України (не більше 86 млн м³ щодоби) та «Ямал –
Європа» (не більше 30 млн м³ щодоби), і «Північний
потік – 2» запускається з 1 січня 2022 р. У цьому разі
напруженість із постачанням газу буде зберігатися. У
разі безперешкодного транзиту в межах другого сценарію – якщо Росія постачає до Європи достатню
кількість ресурсу через ГТС України (мінімум 109 млн
м³ щодоби) та «Ямал – Європа» (використовує всю
його потужність, тобто 90 млн м³ щодоби) і «Північний потік – 2» запускається з 1 січня 2022 р. – поставки
газу від «Газпрому» до Європи значно зростуть, а законтрактовані транзитні потужності України будуть
повністю використані. Внаслідок цього можна очікувати падіння цін на ринку ЄС приблизно на 12%,
причому найбільше від цього виграють країни ЦСЄ.
Важливим елементом продовження цієї дискусії став
аналіз газових потоків, який представив Сабольч
Ференц з Угорщини. Він продемонстрував досить цікаву схему диверсифікації поставок газу до Угорщини, коли остання вже має інтерконектори з шістьма із
семи своїх країн-сусідів. На його думку, таким чином
країна успішно адаптується до ситуації зменшення газових потоків з одного напрямку та демонструє нову
гнучкість. Щодо поставок газу з/до України пан Ференц відзначив можливості постачання до України газу
із СПГ термінала у Крк у разі його розширення, для
чого необхідно домовитися Хорватії, Угорщині та
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Україні. Стосовно ж нового контракту Угорщини з «Газпромом» (постачання газу через Балканський/ Турецький потік із точкою постачань через Сербію, яка раніше була на українському кордоні) він зазначив, що через нього піде трохи менше половини (4,5 млрд м³) необхідного для Угорщини імпорту газу.
Підсумок теми огляду газових потоків Європи та їх
перспектив було підведено Альоною Осмоловською,
яка сконцентрувала увагу на небезпеках поведінки
«Газпрому» та його маніпуляціях на газовому ринку
Європи. Вона насамперед представила українську
ініціативу RESP (regional energy security partnership)
для протидії деструктивним діям «Газпрому» та підвищення рівня енергетичної безпеки низки країн ЦСЄ.
На підставі її аналізу було виокремлено «ареал Баумгартена», який охоплює поставками ринок обсягом у
90 млрд м³ на рік і отримає серйозні виклики щодо
безпеки постачання у разі запуску «Північного потоку – 2» та «Турецького потоку». На її думку, такий
сценарій значно збільшить можливості тиску «Газпрому» на отримувачів газу в цьому ареалі та сприятиме підвищенню цін через нестачу газу, зумовлену
його постачанням лише з одного напрямку (газогони
OPAL чи EUGAL), за одночасного вилучення ГТС
України від транзиту в напрямку цього ареалу. Такою
поведінкою «Газпром» фактично змушує ЄС відійти від
правила заборони обмежень для імпортера щодо визначення напрямів подальшого продажу газу (destination clause). Підтримано висловлену до того тезу про
вигідну для всіх сторін можливість використання потенціалу ПСГ України задля уникнення значного коливання цін на ринку шляхом створення там стратегічного резерву газу для країн Європи. Пані Осмоловська
також представила аналіз джерел видобутку газу в РФ
зараз та найближчим часом, пов'язавши їх із маршрутами постачання та локаціями ПСГ на території РФ, що
разом узяте, на її думку, переконує в очевидній маніпуляції «Газпромом» недостатніми поставками газу за
реальної можливості їх збільшення. На підставі аналізу
зазначених планів видобутку та наявних маршрутів
постачання газу з РФ вона вважає, що «Газпром» буде
суттєво збільшувати обсяги експорту газу до Європи
найближчими роками. У контексті дискусії щодо готовності ГТС України до ситуації з повним припиненням
транзиту газу з РФ було зазначено, що Україна підготувалася до цього ще восени 2019 р. , однак для проходження всього сезону за таких умов знадобляться певні
обсяги безперебійних постачань газу до України із
західного напрямку.
Зважаючи на актуальність питань безпеки поставок,
надалі дискусію було присвячено перспективам постачання СПГ. Свої міркування з цього приводу представила пані Наталія Кацер-Бучковська, яка сконцентрувалася на огляді ситуації з поставками скрап-

леного газу на глобальних ринках та перспективах
постачання до України. На її думку, частка СПГ на
глобальному ринку газу буде надалі зростати і до
2040 р. може становити 40%. Нинішній пік цін має
скоро минути (різниця з періодом найнижчих цін у
2020 р. становила інколи 20 разів), але найближчими
роками дешевого газу очікувати вже не варто. Щодо
перспектив постачань СПГ до України, пані КацерБучковська окреслила варіанти поставок газу зі США
та Катару через Польщу, Литву та Туреччину, відзначивши при цьому, що зараз немає жодних перешкод
для проходу танкерів СПГ через Босфор і немає жодних заперечень Туреччини щодо цього.
Тему постачання СПГ було продовжено Анною Микульською, яка вважає їх досить суттєвим фактором
для імпорту газу Україною. Водночас вона представила аналіз останньої американо-німецької домовленості у липні цього року щодо забезпечення енергетичної безпеки в Європі. Пані Микульська сконцентрувалася на аналізі шансів, які надає ця домовленість,
не оминаючи негативної оцінки вірогід-ного запуску
«Північного потоку – 2». На її думку, особливу увагу
варто звернути на запропонований Зелений фонд
обсягом 1 млрд дол. США, який може відіграти роль
ключового фактора у зміні правил гри на ринку регіону. Насамперед йдеться про перспективу залучення
значного обсягу ПІІ, що сприятиме як збільшенню
вироблення енергоресурсів, так і зростанню інтересу
західних країн до їх захисту від РФ у разі агресивної
поведінки останньої. У цьому контексті США має
відіграти роль лідера у цьому процесі. Важливим елементом цієї домовленості є плани щодо розвитку відновлювальних джерел енергії в контексті загальної
політики декарбонізації економік та розвитку водневої економіки. За умови використання всіх положень
цієї угоди та можливого доповнення її новими елементами, припасованими до потреб регіону, країниучасниці (насамперед Україна) можуть отримати значні
вигоди від неї.

ВИСНОВКИ
Всі учасники відзначали суттєву зміну ситуації на
газовому ринку Європи та очевидність декількох
причин нинішньої кризи. Деякі з них висловили занепокоєння щодо можливості подальшого погіршення
тих чи інших його параметрів, особливо у контексті
України та постачань із Росії. У контексті майбутнього
розвитку чітко вказувалося на необхідність серйозно
переосмислити роль природного газу в енергетичному міксі енергопостачання країн Європи та необхідну підготовку до цих змін усіма економіками вже
зараз.
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Щодо цінового чинника було висловлено впевненість, що значна частина нинішнього високого рівня цін
має спекулятивний характер, і тому незабаром зникне,
але низьких цін на газ навесні 2020 р. також не варто
очікувати. Стосовно безпеки постачання червоною
ниткою дискусії лунала теза про необхідність більш
якісної координації на рівні як країн Європи, так і системних операторів у регіонах для уникнення подальших кризових явищ. Деякі учасники висловлювали
пропозиції щодо бажаності більш чіткої та послідовної
політики України у газовій сфері, демонструючи можливості, які нами не використовувалися, або деякі
приклади непослідовної поведінки України. Російський фактор відігравав значну роль у дискусіях, при цьому відзначалася негативна роль «Газпрому» у певному
маніпулюванні ринком, що стало однією із причин нинішньої кризи, однак підкреслювалася й необхідність
вийти на сталий характер відносин із російськими пос-

тачальниками газу, бо у цій царині є і деякий час буде
існувати суттєва обопільна залежність країн Європи та
Росії.
Загалом упродовж панельної дискусії вдалося провести комплексний аналіз стану газового ринку Європи у
частині його газотранспортних мереж та потоків і вийти на певні прогнози щодо подальшого розвитку ситуації. Серйозних суперечностей щодо оцінки нинішнього стану газового ринку чи розвитку газотранспортних мереж не виникало, але ситуація розглядалася під різними кутами. Для України ж варто зробити
висновок про необхідність проведення своєчасного та
якісного аналізу змін на газовому ринку Європи, налагодження практики сталої політики у газовій сфері, орієнтації на відчутний практичний результат для економіки та безпеки всієї країни і більш зваженого врахування інтересів та практичних кроків своїх країнсусідів.
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Біометан
як елемент кліматичної
політики

Георгій Гелетуха
д-р геол.-мінер. наук
Голова правління Біоенергетичної асоціації України

Я

к модератор дискусії на панелі 5: «Клімат і
зелена енергія. Відновлювані гази. Біометан.
Майбутнє Східно-європейського ринку газу за
умов зміни клімату», що відбулася у межах 7-го
Українського газового форуму 28 жовтня 2021 р. ,
голова Біоенергетичної асоціації України Георгій
Гелетуха відзначив одностайність її учасників стосовно стратегічної спрямованості цієї секції Форуму.
Із цікавими доповідями на секції виступили провідні
фахівці сектору: Олександр Домбровський (Global
100% RE Ukraine), Ат тіла Ковач (Європейський
реєстр відновлюваних газів), Олена Павленко (Dixi
Group), Станіслав Казда (Регіональна газова компанія),
Павел Станчак (Оператор Г ТС України) та Maрта
Галабала (ЮК Астерс).
У процесі роботи панелі фахівці галузі обговорили як
стан сектору відновлюваних газів та їх роль у національній декарбонізації, так і державну політику у
сфері енергетики та можливості для запровадження
ВДЕ. Зокрема, дискутували щодо майбутнього енер-

гетичної стратегії України до 2050 р.; глобального
економічного зростання та глобального потепління;
вірогідності досягнення Україною кліматичної нейтральності до 2060 р.; розроблення українського
Green Deal; наслідків зміни клімату та гальмування
зеленої енергетичної трансформації в Україні; а також прогнозного співвідношення різних видів газів,
які будуть в українських газових мережах у 2050 р. , та
перспектив балансування енергетичної системи
України за допомогою відновлюваних газів.
Розпочав панельну дискусію голова правління Global
100% RE Ukraine Олександр Домбровський, який
наголосив, що близько 70% парникових газів продукує «брудна» енергетика. При цьому природний газ є
перехідним паливом від викопного до відновлюваного.
«Хотів би усім нагадати, що зобов'язання
України щодо декарбонізації своєї економіки і
кроки, які ми вже зробили, дуже серйозні. З огляду на Паризьку угоду, яку ми прийняли, а також
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підготовку до конференції ООН у Глазго, де
будуть озвучені амбітні плани кожної країни,
зокрема України, щодо скорочення викидів СО₂,
розвиток сектору відновлюваних газів, до яких
ми відносимо біогаз, біометан, які заміщують
дуже дорогий нині природний газ, – надзвичайно
важливе завдання», – зазначив Олександр
Домбровський.
Він додав, що одним із важливих завдань є заміщення
імпортованих енергоресурсів, таких як природний
газ, нафта, дизельне паливо, вугілля, бензин, на користь власних відновлюваних енергетичних ресурсів.
Також Олександр Домбровський як президент «МХП
Еко Енерджи» розповів про досягнення компанії у
виробництві біогазу та її плани щодо запровадження
біометанових технологій.
У свою чергу Георгій Гелетуха наголосив на великих
потенційних можливостях виробництва біометану в
Україні. Він представив попередні результати дослідження «Зонування виробництва біометану і оцінка
можливості та умов підключення виробників біометану до систем передачі та розподілу газу в Україні»,
що виконується за підтримки ЄБРР.
«Згідно з останніми дослідженнями Біоенергетичної асоціації України (UABIO), потенціал
виробництва біогазу/біометану в Україні для
технології зброджування оцінюється у 9,7 млрд
кубометрів метану на рік. Це близько третини
всього споживання природного газу в Україні. А
також практично дорівнює річному імпорту
природного газу у державі», – прокоментував
голова Біоенергетичної асоціації України.

виробництво якого врегульоване національним
та європейським законодавством, та гарантії
походження, вартість яких встановлюється на
вільному ринку. У першому разі джерелом преференцій можуть бути сертифікати якості та
податкові пільги, у другому разі документ надається за запитом. Ще один механізм – сертифікат щодо зменшення викидів, який видає
Європейська система торгівлі викидами», –
розповів Атілла Ковач.
Експерт наголосив, що необхідно створити професійну та незалежну асоціацію виробників біометану в
Україні. Така організація має мати виняткову репутацію, щоб український біометан купували.
Цікаво, що з огляду на актуальну вартість природного
газу на європейських хабах виробляти біометан стає
значно вигідніше. При цьому, за прогнозами Міжнародного енергетичного агентства, собівартість біометану знизиться ще на 25% до 2040 р.
У своєму виступі президент DiXi Grouр Олена Павленко означила позитивну динаміку розвитку біометану в ЄС. За два роки кількість біометанових установок у країнах Європи зросла на 50%: з 483 до 729.
Лідерами є Німеччина, Франція, Данія, Великобританія. Пані Олена також зупинилася на положеннях Директиви RED II.

Аттіла Ковач зосередив свою увагу на темі сертифікації біометану та, відповідно, Директиві RED II. Він
наголосив, що вартість біометану складається з двох
компонентів, як-от: фізична вартість, яка відповідає
ринковій вартості природного газу, плюс «зелена
вартість» – премія за відновлюваність і екологічність. І
ця зелена вартість не може бути відірвана від фізичного продукту та має бути сертифікована виробником
в Україні шляхом, прийнятним для країни-покупця.

«Біометан як продукт має відповідати критеріям сталості. Зокрема, підтверджувати
той факт, що цей продукт вироблений і відповідає усім вимогам сталості. Є декілька опцій,
які відображають цей процес. Перша опція–
збереження ідентичності. Вона більше стосується тих продуктів, які транспортуються
автомобілями або водним транспортом. Нас
цікавить більше транспортування газопроводами – це друга і третя опції. Друга – балансування маси. Відповідно, країна має показати,
що її газотранспортна система здатна забезпечити належні вимірювання і відстежування
конкретного обсягу біометану протягом його
транспортування газотранспортною системою і на виході гарантувати, що цей обсяг
належно порахований, оцінений і відповідає усім
критеріям сталості. Насправді це досить високі вимоги, які забезпечуються створенням і
функціюванням відповідного реєстру. Третя
опція – це гарантії походження. Це дещо легше,
бо більше залежить від самих виробників біометану. Важливо, що в Україні нині законодавчі
умови для цього процесу створені», – наголосила експертка.

«На європейському ринку є декілька способів
визначення цієї вартості: сам продукт,

Крім того, зупинилися на питаннях щодо перспектив
виробництва біометану в Україні; майбутнього вико-

Варто зазначити, що, на думку експерта, у 2050 р.
загальний потенціал виробництва біометану може ще
зрости до 17 млрд м³/рік. Суттєве збільшення потенціалу прогнозується за рахунок зростання промислового виробництва, розширення сировинної бази
для виробництва біометану, укрупнення тваринницьких підприємств та переходу від захоронення
твердих побутових відходів до використання технології механіко-біологічного оброблення.
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ристання відновлюваного метану; європейського
переходу від природного газу до відновлюваних та
низьковуглецевих газів; майбутнього сектору транспортування природного газу Східної Європи та
України, а також шляхів використання ГТС для транспортування водню та/або діоксиду вуглецю.
Виступ директора зі стратегії розвитку РГК Станіслава Казди був зосереджений на практичних моментах, він зупинився на тому, яка роль РГК у розвитку
біометану.
На думку експерта, якби в українських газових мережах було достатньо біометану, ми б могли постачати
60–70 і навіть більше мільярдів кубічних метрів у рік, з
огляду на те, що мережі, якими транспортується
природний газ, мають таку пропускну можливість.
«Кожен кубічний метр біометану, який ми запустимо в мережу, – це мінус кубічний метр
імпорту. Це економія грошей. Якби Україна була
здатна закачувати в мережі розраховані 8 млрд
куб. м, проблема енергетичної кризи та енергетичної війни з Росією не існувала б. У 2009 р. перша газова криза стала поштовхом для таких
країн, як Німеччина, Франція та інші країни
Західної Європи, щоб почати масово займатися
питанням біометану. В Україні до цього питання ми підійшли тільки сьогодні», – прокоментував Станіслав Казда.
Експерт переконаний, що до середини наступного
року газорозподільні мережі будуть готові до закачування біометану. Технічно все зрозуміло, європейські
стандарти вже існують, первинні законодавчі акти вже
готові.
«Що показав наш аналіз? Підтвердилося те, що
відомо з Європи. В Україні закачувати біометан
у розподільні мережі для більшості біометанових заводів буде більш економічно вигідно. Бо
середній тиск у цих мережах менший, і виробники можуть зекономити великі гроші, не
встановлюючи компресори», – додав експерт.
Заступник генерального директора з розвитку та
трансформації ТОВ «Оператор ГТС України» Павел
Станчак наголосив, що для ефективної дистрибуції
біометану газорозподільними системами потрібно
змінити деякі закони та додати закони нижчого рівня.
Він також запевнив, що у наступному році Оператор
ГТС буде готовий закачувати біометан у мережі.
Нині Оператор ГТС більше зацікавлений у біометані
та синтезгазі, ніж у водні. Тому що біометан і синтезгаз
не потребують змін у мережі. Зараз ми думаємо, як
допомогти тим, хто хоче підключатися до мереж високого тиску, де є потреба у компресорах, які зазвичай дуже дорогі.

«Під час виробництва біометану важливо
пам'ятати про конкуренцію енергії до їжі. Багато виробництв залежать від рослин, які використовуються як харчові продукти. Тому біометанова галузь має використовувати ті рослини, які не забезпечують харчових потреб», –
зазначив експерт.
Старша юристка юридичної компанії «Астерс» Maрта
Галабала наголосила, що нині є велика потреба в
оновленні енергетичної стратегії України і розумінні,
куди ми рухаємося.
«Зараз в енергетичній стратегії вказано досі,
що Україна сприятиме збільшенню видобутку
вуглеводнів, вона буде далі транзитером, а
також у газовому секторі очікується повне
покриття внутрішніх потреб у природному
газі за рахунок власних ресурсів через збільшення видобутку. Мені здається, збільшення видобутку потрібно замінити розвитком інфраструктури з виробництва біогазу, біометану,
щоби стати більш кліматично нейтральними», – зазначила експертка.
Вона додала, що Національно визначеним внеском
України до Паризької Угоди (НВВ2) окреслено, що
держава фокусуватиметься на зменшенні споживання
вугілля на 50%. Але споживання газу збільшиться на
20%.
Після виступів спікерів відбулася цікава дискусія.
Зокрема, обговорили загрози глобального потепління та їх наслідки для України: вплив на урожай,
зміну температурних режимів та багато іншого. Безперечно, утримання температурного режиму на планеті – ключовий драйвер зеленого переходу. Олександр Домбровський переконаний, що ми повинні
збудувати систему, у якій імпорт енергетичних ресурсів дорівнюватиме нулю, а всі джерела енергії будуть
відновлюваними.
При цьому Олена Павленко впевнена, що є потреба у
швидких регуляціях. Уряд надзвичайно повільно
реагує на виклики часу, вимоги Європейського Союзу
і навіть запити бізнесу. При цьому Павел Станчак розповів, що Оператор Г ТС ефективно співпрацює з
регулятором. Нині є вже багато проєктів, метою яких є
збільшення ефективності та зниження викидів.
Крім того, під час дискусії обговорили питання ціноутворення біомаси. Георгій Гелетуха пояснив, що це
переважно локальна сировина, яка транспортується
на невеликі відстані. Відповідно, європейські цінові
тенденції на біомасу не впливатимуть на вартість біомаси в Україні.
У свою чергу Станіслав Казда впевнений, що в Україні
необхідно здійснити децентралізацію мереж. Це
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більш вигідно, ніж експлуатувати трубу довжиною
20 км, в кінці якої п'ять споживачів. Це тема редизайну.
В обговоренні взяв участь Олексій Рябчин, радник
голови правління НАК «Нафтогаз України» з питань
низьковуглецевого бізнесу. Він зауважив, що енергоефективність – це ліки для нашої країни. «Для нас
«зелене», якщо ми говоримо про енергоефективність, біоенергетику, електромобільність, зниження
викидів метану, – це вигідно», – вважає Рябчин.
Фахівець актуалізував питання кліматичної нейтральності бізнесу, зокрема зниження прямих та непрямих викидів, а також викидів від продуктів. Спікери
наголосили, що тут важливо розуміти, що цей бізнес
розвиватиметься тільки з розвитком законодавчої і
регуляторної бази, а також із фінансуванням заходів з
оновлення технічного обладнання.
Чи буде актуальним біометан у разі, якщо ціна на газ
знизиться? На це запитання аудиторії відповідь була
позитивною. По-перше, сценарій суттєвого зниження ціни на газ є малоймовірним. По-друге, нині
трейдери готові зафіксувати ціну на рівні 900 євро на
біометан на п'ять років. За таких умов виробник біометану нічим не ризикує. По-третє, є різні шляхи
використання біометану: просто закачати в трубу або
виробити bioCNG і bioLNG для використання на

транспорті. У такому разі прибуток ще вищий, і він
залежить не від цін на газ, а від цін на нафтопродукти,
зниження яких не очікується. По-четверте, податок на
СО₂ зростає, відповідно, це впливатиме на зростання
ціни на газ. П'ятий момент – це політика, європейський курс на декарбонізацію, він, безперечно, впливатиме на ситуацію в Україні.
«Ми не повинні розраховувати, що в Україні ціна
на природний газ для промисловості суттєво
впаде. Вона буде жорсткою з погляду індустрії і
привабливою з погляду використання біометану», – прогнозує Олександр Домбровський.
І наостанок, коли ж в Україні може з'явитися перший
біометановий проєкт? Орієнтовно з травня 2022 р.
буде готова нормативна база (зокрема видавати
гарантії походження). Як уже зазначалося, мережі
також будуть готові закачувати біометан у другій половині 2022 р.
Отже, учасникам Форуму вдалося висвітлити важливі
стратегічні питання щодо кліматичної політики України у контексті вектора ЄС та розвитку відновлюваних
газів, зокрема біометану. Захід зібрав потужних представників цього бізнесу, політиків, експертну спільноту, науковців та багато інших.
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Панель 6

Водень на 7-му Українському
газовому форумі – перехід від дискусії
про химери до вирішення реальних завдань

Станіслав Казда
д-р геол.-мінер. наук
Директор зі стратегії розвитку, Регіональна газова компанія

Т

ема водню та інших безвуглецевих і відновлюваних газів – безумовно, одна з найважливіших тем, яка обговорюється останні п'ять
років по всій Європі та яка має кілька різних площин
(технічну, економічну, політичну тощо). Останні два
роки ця тема стала дуже модною, і про неї говорили
багато, навіть без базових знань проблеми. Звичайно,
тема активно звучала й цьогоріч, зокрема – на 7-му
Українському газовому форумі, де вона резонувала на
багатьох панелях. Наскільки ця дискусія була професійною, предметною і реальною, спробую пояснити
на кількох прикладах, які я помітив не тільки в межах
нашої 6-ї «водневої» панелі, а й впродовж усього
Форуму.
Почну із загальних моментів.
–

Насамперед хочу наголосити, що на цьому
Форумі вперше проблематика водню та можливості його використання в Україні оцінювалися у реальному вимірі. Порівняно з якістю

дискусії на різних заходах і рівнях у 2019 і 2020 р.
різко зменшилася кількість спікерів та/ або
виступів з аудиторії з нереалістичним розумінням процесу, термінів і витрат переходу від
наявної вуглецевої енергетики до зеленої та
відновлюваної енергетики.
–

Другий загальний момент – це перехід від теоретичної дискусії про водневі химери до практичних питань із реальною оцінкою проблем їх
вирішення і впливу на Україну та її економіку.

На мою думку, це дуже великий позитив, тому що тільки з реальної та об'єктивної дискусії можуть з'явитися
реальні цілі, а тільки реальні цілі можуть бути впроваджені в реальне життя й економіку.
Які конкретні тези, на мою думку, були найважливішими на цьому Форумі? Які, напевно, матимуть найбільший вплив на майбутнє України? Їх було декілька. Почну із тих, що були озвучені не на водневій панелі, а у виступах спікерів під час інших секцій.
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1.

Водень як один із базових інструментів
декарбонізації не тільки енергетики, а й усієї
української економіки

Йдеться не тільки про використання водню як нового
виду палива для населення, промисловості, транспорту, теплокомуненерго тощо. Йдеться саме про
використання водню в інших галузях як ресурсу для
виробництва різного роду «зеленого товару». Для
України, напевно, найцікавішим може бути виробництво «зелених» будівельних матеріалів і різних
видів металургійних товарів, оскільки в Європі очікують дуже значного зростання попиту за цими видами товарів, і вона готова платити за них більше, ніж
за звичайний «вуглецевий» товар.
2.

Водень як один із базових інструментів
енергетичної стабільності та енергетичної
безпеки України

Усім добре відома ситуація з постачанням природного газу із Росії та можливості українського власного
видобутку. Тут водень може відіграти важливу роль
стабілізатора газового балансу та стати ключовим
чинником «газової безпеки» України, оскільки представники української влади багато разів заявляли, що
водень, вироблений в Україні, має насамперед використовуватися для забезпечення енергоресурсом
українських споживачів, і тільки надлишки є сенс експортувати.
І, врешті-решт, розглянемо найцікавіші тези, які прозвучали саме на водневій панелі.
A.

Закачування водню у газову систему (байдуже,
чистого водню чи його суміші з природним
газом) стане одним із базових драйверів для:

a.

масштабної автоматизації роботи газової
інфраструктури

Під час закачування, особливо газоводневих сумішей,
у газову інфраструктуру суміш у «трубі» не буде однорідною (як і сьогодні, за використання чистого природного газу), а буде відрізнятися у різних ділянках
ГТС та ГРМ. Тому буде необхідний онлайн-моніторинг хімічного складу суміші в системі та активне віддалене управління цим складом уздовж усієї газової
системи. Це приведе до необхідності використання
автоматизованих систем управління та різного виду
СМАРТ-технологій для диспетчеризації експлуатації
газової системи.
b.

масштабного редизайну всієї української
газової системи

Наявну газову інфраструктуру було побудовано,
виходячи з потреб і технологій 70-х років, які взагалі
не відповідають поточним вимогам і технологічним
стандартам. Більше того, для майбутнього постачання

водню необхідно буде враховувати специфічні вимоги до матеріалів, безпечної експлуатації та приладів
споживання. І оскільки редизайн газової системи забере близько 10–15 років, то роботу над цим питанням треба починати вже зараз.
c.

принципової зміни ролей оператора ГРМ

Пункти виробництва водню будуть у майбутньому
підключені і до ГТС, і до ГРМ. Через те, що фізикохімічні параметри водню суттєво відрізняються від
параметрів природного газу, зросте перелік функцій,
виконуваних операторами. Так, вимоги до операторів
ГРМ буде доповнено двома новими базовими функціями:
–

оператори ГРМ повинні будуть мати змогу
самостійно балансувати систему розподілу в
тих частинах ГРМ, де заводи з виробництва
водню будуть підключені напряму до їх системи;

–

оператори ГРМ повинні будуть гарантувати
стабільність та фізикохімічні параметри газоводневої суміші там, де вона буде поступати до
ГРМ.

d.

принципової зміни ролі оператора ГТС

З іншого боку, виникне нова вимога до оператора
ГТС. А саме необхідність забезпечити двосторонній
рух водневих сумішей уздовж газової системи. Суть у
тому, що, крім подачі сумішей з ГТС до ГРМ (наявна
модель переміщення газу системою газової інфраструктури), буде необхідна реалізація можливості
передавати газоводневу суміш, навпаки, із ГРМ до
ГТС – там, де великі водневі виробничі потужності
буде підключено прямо до ГРМ (і де не буде змоги
утилізувати цей водень у цій конкретній ділянці ГРМ),
або там, де енергетики або кінцеві споживачі будуть
повсюдно користуватися технологією «power to gas»,
або де водень у ГРМ будуть закачувати прямі кінцеві
споживачі (аналог виробництва електрики сонячними панелями на дахах приватних будинків та постачання електрики до місцевої електричної системи).
B.

Локальне виробництво водню та його
постачання в газову інфраструктуру посилить
тиск на децентралізацію газових мереж

Це ще один чинник, який серйозно впливатиме на
необхідність і формат редизайну газової системи. У
місцях локального виробництва водню з підключенням до ГРМ різко впаде потреба поставки відповідних обсягів із боку ГТС. Це, у свою чергу, може
призвести до наявності досить великих географічних
зон, у межах яких підключення й передача суміші із
ГТС до ГРМ стане тільки запасним варіантом або на
частину опалювального сезону, або навіть як запас на
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випадок тимчасової зупинки локального виробництва водню (або планового, або позапланового).
Тому вже зараз операторам Г ТС і ГРМ необхідно
спільно формувати нові автоматизовані моделі генеральних схем газопостачання на рівнях ГРМ і ГТС у
тих зонах, де передбачається розмістити великі
потужності з виробництва водню з їх підключенням
до газової системи та можливістю онлайн-симуляції
різних сценаріїв постачання до газової системи обсягів водню.
Тому вже зараз операторам Г ТС і ГРМ необхідно
спільно формувати нові автоматизовані моделі генеральних схем газопостачання на рівнях ГРМ і ГТС у
тих зонах, де передбачаються великі потужності виробництва водню з їх підключенням до газової системи.
C.

Виробничі потужності заводів, які будуть
виробляти водень, потребуватимуть
дефрагментації газової системи

Одночасно з попереднім пунктом у процесі редизайну буде необхідно врахувати потребу укрупнення
існуючих зон обслуговування (скорочення кількості
точок переходу між ГТС і ГРМ). Річ у тому, що існуючі
зони обслуговування/постачання природного газу
надто дрібні для утилізації розумних обсягів водню
на місці його виробництва (на рівні для ГРМ), але, з
іншого боку, надто великі для економічно доцільного
підключення тільки до ГТС. Тому треба об'єднувати
існуючі зони обслуговування та скорочувати кількість ГРС так, щоб на порядок збільшити можливі
обсяги водню на локальному рівні. Для цього треба
(як уже було сказано вище) вже зараз операторам ГТС
і ГРМ спільно формувати нові автоматизовані моделі
генеральних схем газопостачання на рівні ГРМ і ГТС
із можливістю онлайн-симуляції різних сценаріїв
постачання до газової системи обсягів водню.
D.

Таксономія ресурсів водню та її вплив
на економіку України

Як відомо, існують різні джерела виробництва водню,
які відрізняються кількістю викидів. І відповідно до
цих обсягів викидів і формується набір тих ресурсів,
які будуть прийнятними для виробництва екологічного водню. Для України дуже важливо, щоб, окрім
виробництва водню з поновлюваних невуглецевих
ресурсів, були екологічно прийняті й ті технології виробництва водню, які працюють на базі природного
газу з уловлюванням CO₂ та/або з атомної енергетики. Це буде суттєвим стимулом для української економіки до розвитку водневої енергетики шляхом
утилізації існуючих газових технологій або нині зайвих енергетичних потужностей.

E.

Співробітництво газового
та електричного бізнесу
дасть змогу оптимізувати витрати
на трансформацію існуючої
вуглецевої економіки
на новий зелений
безвуглецевий стандарт

Очевидно, що розвивати водневу економіку не можна без щільного співробітництва газової та енергетичної галузі (в Європі для цієї співпраці застосовується назва SECTOR COUPLING, і в нього вже залучені всі передові енергетичні та газові компанії, асоціації та інститути). І вже сьогодні зрозуміло, що в
майбутньому газовики та енергетики не будуть конкурентами на енергетичному ринку, а, навпаки, співробітниками для оптимізації енергетичного міксу для
кінцевих споживачів у межах водневої, точніше –
зеленої енергетики України.
Які підсумки можна підвести з огляду на всі виступи
спікерів і прямі дискусії з учасниками Форуму?
–

Газовий форум допоміг зрушити дискусію про
водень та його суміші з теоретичної у більш
реальну площину завдяки тому, що більшість
виступів зосередилися на фактах, даних або
результатах.

–

Україна від Європи трохи відстає в частині готовності та наявності нормативних документів і державних актів, але випереджає її в частині практичних результатів та експериментів.

–

Україна має всі передумови для того, щоб у
найближчому майбутньому стати науковим і
технологічним центром розвитку і виробництва водневих технологій, систем управління/
автоматизації тощо, як мінімум – для Східної
Європи (хоча я впевнений, що Україна може
стати і всеєвропейським центром розвитку
водневих технологій). А цим треба скористатися, тому що перехід на водневу енергетику й
економіку – це не тільки витрати, це величезна
кількість нових робочих місць і доходів як для
бізнесу, так і для Державного бюджету.

На додачу – одна ремарка насамкінець: більшість
вищезазначеного стосується не тільки водню, а й біометану, в майбутньому – можливо, й інших видів синтетичних газів. Отже, якщо у статті замінити слова
«водень» або «суміш» на фразу «синтетичні гази», то
вона надасть повну картину розвитку майбутніх подій, і я впевнений у тому, що й багато цікавих тем, які
будуть обговорюватися на наступних Українських
газових форумах.
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Панель 7

Удосконалення корпоративного управління –
ключовий компонент реформування
державних підприємств

Андрій Жупанин
д-р геол.-мінер. наук
Народний депутат України ІХ скликання

Як модератор полеміки Андрій Вікторович Жупанин –
голова підкомітету з питань газової, газотранспортної
галузі та політики газопостачання Комітету Верховної
Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг – зосередив дискусії панелі 7 «Корпоративне управління в державних компаніях (на прикладі «Нафтогазу України»)» на важливості цієї теми для
галузі.
У 2019 р. Уряду України було встановлено завдання
запровадити та забезпечити відповідність стандартам корпоративного управління, затвердженим Організацією економічного співробітництва та розвитку
(ОЕСР), на найбільших десяти державних підприємствах України (Указ Президента України від 08.11.2019
№ 837).
Вже у грудні 2019 р. Уряд схвалив розроблений Мінекономіки план заходів щодо приведення у відповідність до стандартів корпоративного управління,
затверджених ОЕСР, системи управління топ-10
державних компаній, критеріїв відповідності статутів
особливо важливих для економіки суб'єктів госпо-

дарювання до стандартів ОЕСР та структури політики
власності, що мають бути затверджені органами
управління для топ-10 державних компаній.
До топ-10 увійшли: НАК «Нафтогаз України», АТ «Укрзалізниця», АТ «ДПЗКУ», ПрАТ «Укргідроенерго»,
НЕК «Укренерго», АТ «Укрпошта», ДК «Укроборонпром», ДП «НАЕК «Енергоатом», ДП «АМПУ»,
ДП «МА «Бориспіль».
У 2020 р. Урядом підтримано пропозицію Мінекономіки стосовно продовження впровадження принципів корпоративного управління ОЕСР на топ-15
найбільших державних компаніях, до яких, окрім
підприємств топ-10, увійшли також Украерорух, ТОВ
«Оператор ГТС України», АТ «ДАК «Автомобільні
дороги України», Поліграфкомбінат «Україна», АТ
«Аграрний фонд», та схвалено оновлений План заходів щодо приведення системи корпоративного
управління у найбільших, особливо важливих для
економіки суб'єктах господарювання у відповідність
до стандартів корпоративного управління Організації економічного співробітництва та розвитку.
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Удосконалення суб'єктами господарювання корпоративного управління є ключовим компонентом
реформи, визначеної Стратегією підвищення ефективності діяльності суб'єктів господарювання державного сектору економіки. Водночас упровадження
цієї стратегії зараз утруднено дією наявних об'єктивних чинників.
Нині можна спостерігати доволі непросту ситуацію
на енергетичних ринках Європи, що зумовлює необхідність реагувати на зрушення, які відбуваються на
цих ринках. Україна була змушена обмежити ринок
природного газу для населення з метою уникнення
певних соціальних проблем. Адже якби державний
«Нафтогаз» – флагман газової галузі – був максимально віддаленим від Уряду і приймав рішення, виходячи лише із власних бізнес-інтересів, то такі інтереси підказували би компанії продавати газ населенню
за ринковими цінами, недоступними для більшості
домогосподарств.
І перше питання, яке ми обговорили зі спікерами
Форуму, – чи може політика повністю відокремитися
від управління державними компаніями?
На думку голови правління НАК «Нафтогаз України»
Юрія Вітренко, політика та управління державними
компаніями невід'ємні одне від одного, однак потрібно ставити захисні перепони для того, аби не було
надмірного втручання в операційну діяльність компанії, аби не було корупції та була забезпечена підзвітність і вирішена так звана «агентська проблема».
«Принципи ОЕСР кажуть, що держава зобов'язана бути активним власником, тобто держава має не просто отримувати дивіденди.
«Активний власник» – це коли держава в оперативному режимі, з адекватною ситуацією на
ринку може направляти діяльність компанії та
коли держава може активно впливати на те, як
управляється та чи інша компанія. Це і є принципи ОЕСР», – зазначив Юрій Юрійович.
Також згідно з принципами ОЕСР має бути забезпечена підзвітність всіх ланок урядування, починаючи від держави.
На запитання: «Політика й управління державними
компаніями, за принципами ОЕСР, повинні бути
різними речами, що не впливають одне на одного. На
Вашу думку, це можливо в Україні чи ні?» Голова
правління НАК «Нафтогаз України» відповів, що це не
лише можливо, а й потрібно, «це є стандартом ОЕСР –
поєднувати відповідно політику, політичну відповідальність, політичну підзвітність Уряду і діяльність
державних компаній. І коли ми кажемо, що «ні, ми
хочемо, щоб певна компанія не була частиною будьякої політики», ми, відповідно, її приватизуємо. При
цьому потрібно розрізняти ситуацію, коли є цивілізоване врядування, прозоре, яке забезпечує підзвітність всіх ланок, яке забезпечує, що політики впли-

вають на компанію в інтересах українського народу,
який вони представляють, а не в своїх власних або
корупційних інтересах».
Андрій Бойцун, радник з приватизації та управління
державними підприємствами у Стратегічній групі
радників із підтримки реформ в Україні (SAGSUR),
звернув увагу на необхідність розмежувати поняття
«політика» як policy – певна стратегія, певний набір
заходів і дій, та як politics – політична діяльність.
У принципах ОЕСР із корпоративного управління
державних підприємств зазначено, що треба розділити функції держави як policy-maker, тобто як органу,
який формує політику, регулятора і власника. Іншими
словами, функція власності повинна бути відокремлена, реалізовуватись окремо, але функція policy
making має бути. Держава повинна пояснити, для чого
вона володіє державними підприємствами. Якщо підприємство є державним, отже, існує якась державна
мета у policy, яка саме спричиняє те, що держава
володіє цим підприємством, і воно не є приватним.
Значить, ця мета, як правило, є не суто комерційною. І
тому відділити державні підприємства від політики як
policy неможливо, з цієї позиції. А відділити їх від
politics не просто можливо, а й потрібно.
На прикладі «Нафтогазу» Андрій Бойцун пояснив
також таке: «Перед компанією ставиться мета забезпечення енергетичної незалежності країни, що не є
комерційною метою, а означає, що держава володіє
«Нафтогазом» для того, щоб реалізувати цю мету. Якщо
починаються розмови про те, що політики, парламент,
уряд або будь-хто впливають на операційні рішення у
непрозорий спосіб, тобто реалізують politics, тоді це
погано. І з цієї позиції у держави повинна бути сформульована ця політика, політика власності у тому числі.
Повинно бути зрозуміло, для чого держава володіє
державною компанією, бо якщо вона не може цього
пояснити – це означає, що вона повинна її продати,
приватизувати. Необхідно чітко сформулювати policy і
комунікувати його, аби policymaker, який сформулював
це, ніс відповідальність за ті завдання, які він ставить
перед державними компаніями, у даному випадку
«Нафтогазом».
На запитання щодо того, policy чи politics Україна
реалізує за останній рік щодо «Нафтогазу», пан Бойцун відповів: «Мені здається, що є і те, й інше. У 2014 р.
ми взагалі би не розмовляли на теми корпоративного
управління, хоча ми намагалися у ще 2008-го, але це
мало кому було цікаво. Тому з цього погляду є і те, й
інше, і ситуація очевидно краща, ніж була, але точно є
куди рости».
Сара Султан, політичний аналітик, відділ корпоративного управління Директорату з фінансових
питань та підприємництва ОЕСР, поділилася своєю
думкою про те, що «принципи ОЕСР дуже чітко визначають, як може керувати держава. Є певна модель
поділу повноважень. Якщо не буде розділення повно-
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важень, буде невдача корпоративного управління. Це
можна спостерігати у багатьох країнах, а також і у разі
«Нафтогазу». Але це не є проблемою, унікальною
лише для України. Жодним чином. Потрібно знайти
баланс, щоб не бути пасивним акціонером і бути
активним акціонером».
«Нафтогаз України» – засновник процесу реформ корпоративного управління нафтогазової галузі. Звичайно, є проблеми, є кроки назад.
Але якщо реформа буде продовжуватися – це
буде гарним прикладом того, як можна користуватися активною власністю, активними
практиками державної власності. Тут є великий
виклик – це компетентність державних чиновників. Якщо держава втручається у повсякденну діяльність, то руйнується лінія між «політикою» і «стратегією». А ця лінія є необхідною,
щоб Уряд відділився, щоб та частина Уряду, що
професійно керує підприємством, була відокремленою від тієї частини Уряду, що визначає загальнодержавну політику. Потрібні професіонали, які зможуть вести поінформований діалог
із Радами директорів, Наглядовими Радами, щоб
цілі держави та цілі для окремої компанії могли
би стати певною стратегією. Я наголошую на
професіоналізації власності, позиції власника», –
підкреслила пані Сара.
Народна депутатка України Інна Совсун привернула
увагу до так званої agency problem та зазначила таке.
Інтереси українського суспільства можуть бути короткотермінові та довготермінові й бути дещо відмінними.
Український народ наймає управлінців, які повинні
приймати рішення для того, щоб забезпечувати суспільний інтерес. Ці люди – політики. Але у політиків є
ще інший, «свій» інтерес – вони хочуть бути переобраними, хочуть робити якісь речі, які будуть популярними. І з цієї розбіжності цілей виникає найбільший конфлікт і найбільша проблема, коли ми говоримо про впровадження корпоративного управління.
Тому що інтереси суспільства та інтереси тих, хто керує, можуть відрізнятися.

ваний суспільний інтерес, то треба розуміти, на підставі чого ми її змінюємо. Зараз Уряд приймає рішення
про те, що ми обмежуємо прибутки «Нафтогазу» для
того, аби забезпечити виконання певної суспільної
місії – забезпечення газом. То які саме інтереси ми забезпечуємо? Вочевидь, насамперед – поточні інтереси політиків, які хочуть не втрачати популярності. Та
чи забезпечуємо ми таким чином довготермінові інтереси українського суспільства? У цьому питання, і через це дискусії щодо корпоративного управління є
чутливими та складними.
«Нам необхідно створити систему, в якій ми
зможемо забезпечувати довготерміновий
інтерес суспільства. Визначитись із ціллю та
метою. Принципи ОЕСР кажуть: держава повинна дозволити державним підприємствам
бути повністю автономними в їхній операційній діяльності на досягнення визначених цілей. Я
вважаю, що ми повинні у політичному спектрі
визначати ціль, але як тільки в операційну
діяльність починають втручатися політики,
то стає дуже важко досягнути цих цілей і забезпечити максимальну прозорість, яка теж,
вочевидь, є важливим принципом функціонування компанії», – зазначила Інна Совсун.
Народний депутат України Павло Фролов вважає, що
політика і державні підприємства – пов'язані речі, тому
що, якщо казати про державні підприємства як власність народу, відповідно вирішувати кадрові питання,
встановлювати критерії, встановлювати цілі, виконання яких держава хоче отримати від цих підприємств, – це завдання в будь-якому разі політиків.

Питання в тому, яким чином ми визначаємо цей суспільний інтерес. У чому наш суспільний інтерес, коли
ми говоримо про корпоративне управління, наприклад, у «Нафтогазі»? Наш суспільний інтерес полягає у
тому, щоб забезпечити газ за найнижчою ціною для
всіх, чи у тому, щоб отримувати прибуток, чи наш суспільний інтерес полягає у тому, щоб забезпечувати
енергетичну стабільність? Тобто питання визначення
public interest є ключовим.

«Є дуже багато поганих прикладів, коли директори державних підприємств, міністри,
прем'єр-міністри, президенти використовували свій політичний вплив, щоби збагатитися.
І коли, наприклад, на 9 найбільших державних
підприємств призначали незалежні Наглядові
ради, коли були відсутні навіть цілі діяльності
щодо цих компаній, не було й політик власності
щодо цих компаній. Ця реформа робилась начебто, щоб зробити Наглядові ради незалежними,
але насправді ми фактично отримали легалізацію цієї корупції, тому що раніше це відбувалося в тіньовому порядку. Якщо проаналізувати
винагороди, які отримують члени Наглядових
рад, і конкретні результати діяльності підприємств, які ми отримали, то побачимо, що
держава абсолютно не отримала того, чого
прагнула. У кінцевому рахунку – український
народ не отримав того, що мав отримати.

Якщо подивитися на кейс «Нафтогазу», то в статуті
компанії вказано мету діяльності «Нафтогазу» – «одержання прибутку від провадження господарської діяльності». Управлінці саме так визначили цю мету, і якщо
ми починаємо змінювати її на інакше сформульо-

Повністю політиків ми не зможемо відсторонити, тому що вони приймають остаточні
рішення, їх обирає народ, вони приймають закони, вони призначають незалежних членів Наглядових рад, але коли держава чітко, глибоко,
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конкретно врегульовує відносини, то тоді вплив
політиків дуже зменшується, і ось це має бути
наша мета і наша ціль. Для того, щоб максимально зменшити вплив політиків, максимально збільшити незалежність Наглядових
рад, потрібні чіткі критерії оцінки, чіткі цілі.
Чим більш детальні цілі діяльності, чим більш
детальні політики власності та індивідуальні
плани корпоративного управління, тим краще», – зауважив пан Фролов.
Отже, всі спікери погоджуються щодо розділення
policy і politics. Рolicy, з погляду діяльності управління
державними підприємствами, повинна бути вироблена для кожного державного підприємства, яке є корпоратизованим і в межах якого утворені Наглядові
ради. А також policy повинна чітко визначати, для чого
створене це державне підприємство, куди воно повинно рухатися, яку мету воно переслідує, які цілі
ставляться для досягнення перед цим державним підприємством. Водночас politics, тобто політичні процеси та власне політики, які, беззаперечно, намагаються впливати на діяльність державних підприємств і
неодноразово це робили, мають бути за можливості
відсторонені від втручання і в policy, і в оперативну
роботу державних компаній, в яких створені Наглядові
ради.
Наступне питання було поставлено мною безпосередньо Юрію Вітренко: «Як не допустити зрощення
інтересів представників членів Наглядової ради та
менеджменту компанії? Які недоліки роботи українських Наглядових рад Ви відчули на собі за той період
часу, коли Ви мали можливість із ними зіштовхуватися?»
Він відповів: «Причиною такого зрощення є те, що в
Наглядові ради обирають людей, які не можуть реально контролювати менеджмент або правління. Вони не
розуміються на цьому. Для того, щоб вони розібралися, що таке «Нафтогаз», як він працює, що таке фінансовий план, де і що ми робимо, які у нас проблеми, потрібно 10 років. Тобто від них вимагають того, що вони
реально не можуть зробити. Тому потрібно, з одного
боку, набирати в Наглядові ради зовсім інших людей.
Навіть ті ж принципи ОЕСР кажуть, що обов'язково має
бути компетентність, вони мають реально розуміти, за
чим вони наглядають, має бути різноманітність, тобто
не тільки іноземці серед незалежних членів-директорів, а й українці з різних сфер. Якщо це нафтогазова
компанія – фахівець із нафти й газу, фахівець у юридичних питаннях, у фінансових питаннях. Але з іншого боку – нам потрібно по-іншому подивитися на роль Наглядових рад. З одного боку, неправильно, коли Наглядова рада нічого не вирішує, але, з іншого боку, коли політики призначають Наглядову раду, щоб вона забрала
якісь повноваження у Правління, – це теж неправильно.
Правління – контролюючий орган, який контролює
діяльність компанії. У правлінні мають бути компе-

тентні люди, які мають постійно працювати для того,
щоб контролювати всі аспекти діяльності компанії,
затверджувати фінансові плани, погоджувати найбільші транзакції, визначати, як компанія управляється,
тощо.
Роль Наглядової ради – це контроль і регулювання
діяльності правління, тобто не компанії, а її правління.
Вони мають зробити так, щоб у сукупності у правлінні
були компетентні чесні люди, які можуть контролювати діяльність самої компанії. Далі Наглядова рада
має визначати певні червоні лінії – компанія прибуткова чи ні, яке має бути співвідношення боргу до власного капіталу. І Наглядова рада має допомагати компанії в роботі з міжнародними партнерами. За це вони
мають отримувати великі гроші.
Наприклад, якщо в Наглядовій раді є іноземець – він
має допомагати залучати реальних іноземних інвесторів. Якби Наглядові ради, які були у «Нафтогазі», залучили би, наприклад, компанію Shell, яка би вклала
пару мільярдів доларів в Україну, то не було би ніяких
питань щодо їхньої винагороди. Або якщо б ця Наглядова рада, наприклад, зробила би так, щоб не будували
«Північний потік – 2». Незалежні члени мають надавати якусь користь компанії на додаток до того, що
вони контролюють і регулюють правління. А якщо
призначають людей, які об'єктивно не самі по собі, а
колективно не є компетентними, вони мають покладатися на сліпу довіру до менеджменту, вони стають
залежними від цього. Менеджмент відразу розуміє, що
він не підзвітний нікому, бо Наглядова рада не може
його реально контролювати, вони починають паразитувати на державних активах. Щоб цього не було,
потрібні інші члени Наглядових рад та інша роль Наглядової ради».
Питання до Андрія Бойцуна: «А яка, на Вашу думку, має
бути взагалі винагорода для члена Наглядової ради,
враховуючи, що це – не щоденна 8-годинна робота? Як
можна відійти від того, щоби принципами ОЕСР
крутили так, як ними вигідно крутити у певний момент
часу? Як забезпечити неухильне дотримання і неухильну роботу членів Наглядової ради відповідно до
принципів? Можливо, шляхом певної відповідальності?»
«З приводу винагороди – це стандартна інформація, яка розкривається не тільки у державних, а й у публічних компаніях. За нормальної
практики – це частина річного звіту. Якщо
говорити конкретно про державні компанії, то
вони є публічними, тобто громадяни повинні
знати, скільки отримують члени Наглядових
рад і топ-менеджмент. Тому що винагорода –
один із механізмів, який забезпечує відповідність інтересів членів наглядових рад і менеджменту інтересам власників. Питання в тому,
що ми за ці гроші як громадяни країни купуємо –
велику користь чи нічого? Маніпуляцій прин-
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ципами ОЕСР, я думаю, не уникнути, але повинен
бути об'єктивний погляд на ці речі, професійний
власник і має бути об'єктивний підхід, який унеможливлює або зменшує простір для таких
маніпуляцій. Якщо казати про принципи – держава має бути активним поінформованим
власником», – відповів пан Бойцун.
Як модератор я надавав слово і присутнім у залі учасникам панелі, зокрема генеральному директору ТОВ
«Нафтогазбудінформатика» Леоніду Уніговському,
який зазначив, що «з 2001 до 2004 р. в «Нафтогазі»
була перша Наглядова рада, 60% членів якої були не
державними службовцями. Недержавні члени могли
отримувати оплату, але всі вони відмовилися, тому що
державним службовцям це було заборонено робити.
Чи був позитив? Так, я можу пишатися тим, що ми зберегли для компанії два дуже суттєвих об'єкти: Шебелинський газопереробний завод і Бердянський завод
«Азмол». Ми працювали без теорії, інтуїтивно, але ми
намагалися працювати на компанію».
Також узяв слово колишній перший заступник Міністра закордонних справ, президент «Грант Торнтон
Україна» Олександр Чалий. Він звернув увагу на
питання проблеми Наглядової ради сучасного
«Нафтогазу» і вказав на таке: «На мій погляд, ключове
завдання Наглядової ради – це виконувати волю власника і наглядати за правлінням, з погляду інтересів
держави. Криза Наглядової ради НАК полягає в тому,
що вона не є професійною, вона була не в змозі
керувати професійною командою, яка працювала у
виконавчих органах. Ми повинні залучити членів
Наглядової ради до виконання тих принципів, до яких
Україна прагне, ми повинні залучити більше професіоналів, і головне – Наглядова рада має розуміти, що
вона в інтересах Уряду контролює ті принципи policy,
які мають відповідне затвердження на нормативному
рівні. Рішення Уряду є вищими за Статут».
Наступний напрям дискусії, ініційований модератором, стосувався законопроєкту 5593-д, а саме: на
подолання яких викликів він спрямований, яким чином ці виклики планується подолати і яке загальне
враження від необхідності прийняття цього законопроєкту.
На думку народної депутатки Інни Совсун, зараз
неможливо говорити, що наше корпоративне управління на 100% відповідає принципам ОЕСР. Є питання
з приводу того, яким чином їх надалі впроваджувати.
Тому законопроєкт 5593 і низка альтернативних були
покликані більш повною мірою реалізувати реформу
корпоративного управління. Було напрацьовано
спільний законопроєкт, який частково міняє модель
корпоративного управління, зокрема, дає деяке
розширення повноважень наглядових рад щодо
затвердження стратегічних та фінансових інвестиційних планів компанії, щодо проведення незалежного аудиту. Питання, яке залишається відкритим, –
яким чином має бути врегульовано проблему звільнення та призначення керівника компанії. Тому що

законопроєктом у тому вигляді, в якому він прийнятий у першому читанні, визначено, що керівника має
призначати і звільняти Наглядова рада, але за погодженням КМУ. Варто продумати ще раз, чи оптимальне
це рішення, тому що сьогодні це може створювати
проблеми. І це буде ключовим питанням під час підготовки законопроєкту до другого читання. Також на
рівні закону необхідно прописати, якою буде процедура і порядок формування наглядової ради, встановити чіткіший принцип відбору членів наглядової
ради і зафіксувати ці базові принципи на рівні закону,
а не на рівні КМУ.
Андрій Бойцун вказав, що попередником законопроєкту 5593-д був 6428, який був результатом втілення плану дій із корпоративного управління
«Нафтогазу», де пропонувалося посилити повноваження членів наглядових рад – зокрема, право затверджувати стратегічні документи: фінансовий план,
стратегії розвитку тощо та право призначати керівника. Зараз уже з'явилися інші речі, а саме: потреба
об'єктивної зовнішньої оцінки наглядових рад, щоб
забезпечити їх підзвітність; винятковий перелік підстав для звільнення членів наглядових рад, щоб уникнути політичного втручання у цей процес. Речі, про які
йдеться у законопроєкті 5593-д, є реальними в
Україні, оскільки їх уже запроваджено в державних
банках. Ще один важливий момент, який законопроєкт врегульовує, – це виплата дивідендів.
Пан Андрій звернув також увагу на обставини навколо ухвалення законопроєкту: «По-перше, його
прийнято у першому читанні, що добре, але це точно
не фінал. Досвід показує, що між першим і другим
читанням можуть відбутися небажані зміни або може
не відбутися друге читання взагалі. Друге – не треба
дивитися на цей законопроєкт як на панацею, він не
вирішить усіх питань корпоративного управління, не
поставить крапку у реформі корпоративного управління. І не повинно бути такої мети. Давайте зробимо
щось корисне зараз і продовжимо робити далі. Це
хороша ініціатива. Але сам факт голосування у другому читанні для мене нині не є очевидним».
Сара Султан зазначила, що «правова та регуляторна
база фрагментована, непослідовна, і законопроєкт
5593-д може вирішити ці проблеми. Всього він не
вирішить, але є ключові речі. Краще з'ясувати роль та
компетенції наглядових рад для більшої ясності, послідовності, з'ясувати підстави для звільнення. Закон
визначає певні критерії для звільнення, а також певні
фідуціарні обов'язки, що теж важливо, і цього не вистачало в українському законодавстві. Також важливою є концепція внутрішнього контролю компанії,
зниження питань корупції. Необхідно підсилювати
такі структури у підприємствах. Але є певні речі, де
амбіції могли би бути вищими. Одне з таких питань –
представлений так званий «нафтогазівський компроміс», що дає КМУ право приймати остаточне рішення
щодо підприємств, якими володіє КМУ. Якщо зберігати це повноваження КМУ – це призведе до подальших проблем щодо руйнування надійних рамок
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корпоративного врядування. Щодо вичерпного списку підстав для звільнення наглядової ради. Прекрасно, що у законі є такий список, але, з іншого боку,
є певні формулювання, які не зовсім ясні. Наприклад,
належне виконання обов'язків та інше. Відсутність
чітких цілей діяльності, відсутність діалогу із власником на активній основі». Також Сара погодилась із
пані Совсун щодо її позиції, що потрібна ясність процедури призначення. Три ключових позиції –
конкурентна, прозора процедура на основі ділових
якостей. І це підтримує створення рамкових умов
призначення членів наглядових рад.
«Щодо оцінки наглядових рад ми чуємо багато
про запровадження ключових показників результативності, КРІ, – продовжила Сара Султан. – Я
проти цього, тому що наглядова рада – це колегіальний орган. Не можна одного члена оцінювати проти іншого. У них однакові права і обов'язки, вони всі представляють інтереси компанії.
Менеджмент має підкорятися ключовим показникам результативності: не виконали показників – мають відповідати, не виконали очікувань акціонерів – теж має бути певна відповідь.
У законопроєкті повинно бути правильно це
прописано, це довгостроковий документ, і він
буде формувати практику корпоративного
управління на багато років».
Також свою думку із приводу законопроєкту 5593-д
висловив Павло Фролов: «Я думаю, нам сьогодні
дуже важливо провести роботу над помилками стосовно діяльності наглядової ради саме «Нафтогазу»
для того, щоб чітко зрозуміти проблеми і знати, як з
ними боротися. Наприклад, щодо оплати праці членів
наглядових рад. 2019-го року член Наглядової ради
«Нафтогазу» в середньому отримував 240 тис. євро на
рік, а тепер порівняємо цю суму з тим, що отримували
члени Наглядової ради норвезького Equinor – 77 тис.
доларів, тобто в 3 рази винагорода в «Нафтогазі» була
більшою за винагороду у провідній світовій норвезькій компанії. Якщо ми візьмемо найбільшу компанію центральної Європи – австрійську OMV, то там
взагалі у 8 разів винагорода менша.
Я бачу, що зараз відбувається з цінами на газ. Це, звісно,
забезпечення енергетичної незалежності. Було
затверджено програму 20/20, щоб у 2020 р. «Нафтогаз» і «Укргазвидобування» видобували 20 млрд куб. м
газу. Цю програму фактично не виконано: росту видобутку не відбулося. У 2019 р. обсяг видобутку впав на
4%, у 2020 р. – на 5%. І наша незалежна Наглядова рада
«Нафтогазу» оцінює результати роботи «Нафтогазу» як
дуже гарні. Як це може бути? При тому, що у фінансовому плані на 2020 р. стояло 11,5 млрд грн прибутку, –
фактично отримали 19 млрд грн збитку. Як можна
оцінити таку Наглядову раду мені як представнику
народу? Потім ця Наглядова рада пропонує виплатити
премії членам правління наперед. На жаль, у Наглядовій раді «Нафтогазу» не було фахівця з напряму видобутку газу. Це найважливіша та найстратегічніша функ-

ція діяльності, і це напрям, який найбільш схильний до
корупції. Ця Наглядова рада передала правлінню всі
функції – управління ризиками, антикорупційної політики, аудити – те, що має робити Наглядова рада. Наглядова рада в «Нафтогазі» контролює діяльність правління, затверджує винагороду членам, при цьому, відповідно до умов цивільно-правових договорів, правління контролює і приймає роботу Наглядової ради,
воно підписує або не підписує акти прийманняпередачі виконаних послуг, ініціює або не ініціює розірвання договорів із членами Наглядової ради
відповідно до політики конфлікту інтересів, відпо-відно
до політики довіри. Це теж, на мою думку, треба уважно
розглянути, і тут має бути ще третя сторона – Уряд або
Міністерство щодо виконання Наглядовою радою
відповідних функцій і оцінки її роботи».
Підсумовуючи наведену дискусію, можна зазначити,
що реформа корпоративного управління державних
компаній в Україні – хороша і потрібна ідея, але працює вона із застереженнями. І таку ж тезу можна
застосувати до інших реформ: незалежний регулятор
на ринку енергетики, газовий ринок, ринок електроенергії – все це важливі й необхідні для нашої держави реформи, але, на жаль, є питання до їх впровадження.
Тож заключним питанням до аудиторії стало таке:
«Що потрібно зробити, щоби змінити подібне ставлення і уявлення, щоб наступного разу, коли ми будемо говорити про реформу корпоративного управління, ми не робили цю «поправку на вітер», що в
Україні вона працює якимось іншим чином?»
На думку Юрія Вітренка – це побудова фондового
ринку і максимальне наближення України до світових
стандартів.
На думку Андрія Бойцуна – це створення централізованого органу для управління держаною власністю,
фонду національного багатства, який міг би професійно управляти.
На думку Інни Совсун – це уникнення політичного
впливу на діяльність компаній.
На думку Павла Фролова – це професійні управителі
акціями.
На думку Сари Султан – це прозора діяльність і підзвітність державних підприємств, а також потужна конкуренція на тлі працюючих антикорупційних інститутів і посилення регуляторного впливу.
На мою особисту думку, ця реформа залишається важливим пріоритетом для України, особливо в енергетичному секторі, адже вона є складником енергетичної
безпеки країни. Професійне, прозоре, підзвітне та
конкурентоспроможне керування сектором державних підприємств, ґрунтовна нормативно-правова база
є запорукою успіху у питаннях корпоративного управління державними підприємствами.
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Панель 8

Найближчими роками
геополітичний вплив
на енергетику буде ще більшим

Аура Сабадус
д-р геол.-мінер. наук
Журналіст, ICIS (Independent Commodity Intelligence Services)

П

ані Аура Сабадус спеціалізується на енергетичних ринках країн Чорного моря. Вона працює
старшим журналістом в ICIS, глобальній платформі новин і даних з енергетики та
нафтохімічної галузі, де зосереджується на питаннях, пов'язаних із лібералізацією
енергетичного ринку, регулюванням, енергетичним переходом до «зеленої енергетики», транзитом
природного газу та геополітичними ризиками.
Пані Сабадус має ступінь доктора філософії з міжнародних відносин Королівського коледжу Лондона,
Великобританія, а також пише статті та наукові роботи на теми, пов'язані з енергетикою, до
міжнародних аналітичних та академічних центрів при міжнародних університетах. Думки, наведені у
цій статті, відображають лише її власні погляди.

Протягом останніх чотирьох років я з великим інтересом щорічно брала участь в Українському газовому
форумі та була вражена тим, наскільки точно його
теми дискусій відображають реальні актуальні проблеми – реформування українського газового сектору, продовження транзитного контракту з Росією,
роль України як європейського хаба для зберігання
газу і, нарешті, короткострокові та довгострокові виклики для України, пов'язані з «Північним потоком – 2»

та енергетичним переходом до безвуглецевої економіки тощо.
Незважаючи на те, що 2020 р. був важким для всіх нас,
тоді організаторам вдалося не лише зберегти традицію щорічного проведення заходу, а й розширити
його розповсюдження на регіональному рівні з метою висвітлити спільні проблеми та можливості.
Відтак, Форум відбувся й поточного, 2021 р. , і я мала
честь бути запрошеною приєднатися до його між-
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народного організаційного комітету і запропонувати
певні теми дискусій та кандидатури спікерів із-за
кордону.
Як журналістка, яка багато писала про енергетичні
ринки чорноморського регіону протягом останніх
12 років, я зустрічалася з багатьма зацікавленими сторонами енергетичного сектору та вислуховувала їхні
думки, прагнення та занепокоєння.
Я виявила, що регіональні країни не тільки зіштовхуються з однаковими проблемами, пов'язаними з ринковими реформами, економічною неефективністю,
проблемами корпоративного управління, а й мають
також однакові сподівання на більш конкурентоспроможні ринки, більші інвестиції та визнання важливості кожної з них на регіональному чи глобальному рівні.
На жаль, я також зробила висновки, що, незважаючи
на спільні цілі й труднощі, гравці енергетичного сектору з різних країн східноєвропейського регіону
дуже мало знають один про одного, і в минулому не
було докладено жодних реальних зусиль, щоб налагодити взаємні контакти, хоча спільна робота, безсумнівно, принесла би більше користі для всіх.
Саме з цієї причини, розширюючи географічну присутність заходу, організатори щорічного Українського газового форуму беруть на себе похвальну місію збирати разом представників промисловості,
політиків, дипломатів та дослідників з усього регіону
саме тоді, коли потреба у спільних дебатах – реальна
й така актуальна.
Теми, які обговорювалися на цьогорічному Форумі,
були різноманітними, і, безумовно, вони будуть хвилювати зацікавлені сторони навіть після завершення
заходу.

ЗАПЕКЛІ ДИСКУСІЇ
Вочевидь, на найближче майбутнє актуальною буде
залишатися полеміка про зростання впливу геополітичного чинника та геополітичних ризиків на енергетичні ринки.
Досвід цього року, коли Росія стала центром уваги, на
тлі підозр, що вона свідомо затримує поставки газу до
Європи, тим самим сприяючи рекордним цінам на
енергоносії, буде ще довго активно обговорюватися –
протягом наступних місяців та, можливо, й років.
Заключна панель Форуму, яку я модерувала разом із
Надзвичайним та Повноважним Послом України
Олександром Чалим, була присвячена саме геополітичному аспекту енергетики.
На панелі виступили відомі доповідачі, такі як експосол США в Україні пан Джон Хербст, який нині є

директором Євразійського центру Атлантичної ради,
колишній посол Болгарії в Росії пан Іліан Василєв,
нинішній посол України в Японії пан Сергій Корсунський, д-р Андреас Умланд, співробітник Стокгольмського центру східноєвропейських досліджень, д-р
Корнеліус Граніг, генеральний директор консалтингової фірми K-Advisors, і пан Михайло Крутіхін, партнер незалежної консалтингової компанії RusEnergy.
Ми поглянули ретроспективно на кризу, що спостерігалася протягом останніх місяців, і намагалися інтерпретувати різні сценарії, пов'язані з Україною та регіональною енергетичною безпекою після завершення
будівництва та введення в експлуатацію російських
стратегічних газопроводів «Північний потік – 2» та
«Турецький потік».
Д-р Умланд зазначив, що роль України як головного
європейського газотранспортного коридору набула
гарантій безпеки після того, як країну переконали
відмовитися від свого ядерного потенціалу в 1990-х
роках.
Однак ця роль значно зменшилася, і введення в експлуатацію російського «Північного потоку – 2», власне,
як і «Турецького потоку», може створити серйозні
проблеми для України, якщо існуючий транзит зникне, як підкреслили посол Василєв і доктор Умланд.
Посол Хербст окреслив позицію Вашингтона, зазначивши двосторонній підхід, згідно з яким Конгрес,
швидше за все, продовжуватиме виступати проти
«Північного потоку – 2», потенційно ухвалюючи нові
санкції до кінця року, на відміну від більш поступливої
позиції Білого дому, який фактично дав зелене світло
на введення в експлуатацію цього газопроводу на початку липня поточного року.

РОСІЙСЬКИЙ ФАКТОР
Дискусія неминуче перейшла до гострого питання, яке,
можливо, задавали багато разів, але мало хто наважувався відповісти на нього публічно: чи варто Україні
відновлювати прямий імпорт газу з Росії?
Посол Чалий зазначив, що в інтересах України шукати
зближення, особливо тому, що Україна стикнеться з
перспективою скорочення поставок газу із Європи,
якщо «Північний потік – 2» буде завершено, а газові
потоки змінять свій історичний напрямок зі Сходу на
Захід.
Зі свого боку, я мала бажання не тільки модерувати, а й
утрутитися в дискусію та висловити свою думку, вказавши, що цей аргумент не врахував військової загрози з боку Росії, яка зараз особливо помітна, через
тривалу війну на Сході України, окупацію Криму та
рішення згрупувати війська на кордоні з Україною. А
також – використання чинника поставок природного
газу для отримання певних послуг і залякування європейських країн.
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Зближення з Росією було би можливим, якби Росія
визнала та поважала політичний та економічний вибір, зроблений Україною та іншими європейськими
партнерами, і коли природний газ буде розглядатися
тільки як товар, яким потрібно торгувати, а не як політичний інструмент для примусу споживачів. До цього
моменту таке зближення було би згубним для України.
Обговорення також охопило Азію, яка, як основний
покупець СПГ, частково сприяла зростанню європейських цін на газ, оскільки численні обсяги СПГ
були перенаправлені на схід, щоб заробити на японському чи китайському ринках.
Виступаючи із Токіо, посол Корсунський нагадав
присутнім про постійний апетит континенту до
викопного палива та зростання зв'язків між Китаєм і
Росією після завершення будівництва газопроводу
«Сила Сибіру», що поєднує ці дві країни.
Пан Крутіхін наголосив, що такий розворот Росії до
Китаю відбувся саме для створення конкуренції з
Європою.
Неминучим висновком дискусії було те, що жодна
географія не буде застрахована від геополітичного
ризику, будь то гібридні війни Росії проти Заходу,
мігрантська криза в Білорусі, сепаратистські рухи на
Балканах, політичні заворушення у Північній Африці
чи на Близькому Сході чи посилення боротьби за
гегемонію в Азії.
Криза 2021 р. показала, що геополітичний ризик і
надалі значно впливатиме на енергетичні ринки, що
призведе до зростання його мінливості та невизначеності.
Навіть тоді, коли світові лідери все частіше говорять
про перехід на нульові викиди до середини цього століття, геополітичний ризик буде потенційно зростати, оскільки може виникнути нова гонка за сировиною, критично важливою для нового енергетичного
переходу.

КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ
Проте, не тільки геополітична панель викликала бурхливі дебати, інші сесії були не менш провокативними, оскільки відображали не лише поточні занепокоєння, пов'язані з майбутнім транзиту українського
газу та прогресом у лібералізації газового ринку та
корпоративного управління, але й перспективи переходу до зеленої енергетики.
Деякі учасники після Форуму стверджували, що панель
із корпоративного управління, на якій висту-пали такі
відомі доповідачі, як пані Сара Султан з Організації
економічного співробітництва та розвитку (OECD), а

також Голова правління НАК «Нафтогаз України» пан
Юрій Вітренко, не допомогла розвіяти значні занепокоєння щодо останніх подій у державних установах.
Занепокоєння є суттєвими, оскільки багато оглядачів
відзначають, що Україна не дотримується принципів
корпоративного управління OECD, наводячи приклади
звільнення попереднього Голови правління «Нафтогазу» Андрія Коболєва та Наглядової ради компанії, що,
можливо, було зроблено всупереч самому статуту компанії.
Подібну тривогу щодо можливого недотримання
правил корпоративного управління OECD, яке може
поставити під загрозу незалежність державних компаній, висловив і представник Оператора газотранспортної системи України (ОГТСУ).
Інші спостерігачі також відзначили, що інструкції
OECD можуть бути недостатньо чіткими, допускаючи
лазівки у законодавстві, що й може бути використано
у подальшому відповідним чином.

ПЕРЕХІД ДО ЗЕЛЕНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ
Інші панелі були дуже добре прийняті аудиторією,
зокрема великий інтерес викликали панелі, присвячені розробленню використання водню та біометану в Україні.
Власне, дебати збіглися з новиною про те, що Верховна Рада України ухвалила закон про біометан, фактично відкривши двері для розвитку цього важливого
сектору української економіки.
Завдяки своїй величезній території та родючим ґрунтам Україна могла би стати європейським, якщо не
світовим, лідером виробництва біометану. Це пояснюється тим, що завдяки величезному розміру сільськогосподарських угідь Україна може виробляти
біогаз і біометан за найвищою конкурентоспроможною ціною в Європі.
За оцінками Біоенергетичної асоціації України, країна може почати виробляти перший мільярд кубометрів біометану вже до 2030 р. До 2040 р. виробництво
може бути збільшено до 3 млрд кубометрів, а до 2050
року – до 8 млрд кубометрів на рік, що становить
приблизно не менше третини поточного внутрішнього попиту на газ.
Більшу частину цієї продукції можна було б експортувати до європейських країн, які пропонують державні механізми стимулювання, що потенційно робить Україну найважливішим продавцем біометану до
Європи.
Біометан, молекула якого ідентична молекулі природного газу, також може використовуватися у поєднанні з воднем для подальших поставок на євро-
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пейські ринки. Хоча Україна була визначена ЄС як
потенційно великий експортер природного газу, оператори транспортних та розподільних мереж зазначають, що експорт чистого водню не може бути можливим наявною газовою інфраструктурою, аби забезпечити можливість транспортування, його треба змішувати з природним газом або біометаном.

ПАРТНЕРСТВО З РЕГІОНАЛЬНОЇ
ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ (RESP):
ВІДПОВІДАЛЬНА ІНІЦІАТИВА
Потенційне транспортування водню чи водневих
сумішей – це ще одна причина того, чому Україна наполягає на збереженні своєї історичної транзитної
ролі – щоб забезпечити повну інтеграцію України з
європейськими ринками не лише як транзитного
коридору для природного газу, а й одночасно як ключового постачальника до Європи водню.
З цього приводу дуже важлива презентація пані Альони Осмоловської, радника міністра енергетики Германа Галущенка, показала, як за відсутності українського транзитного маршруту значна частина Європи,
що простягається від французько-німецького кордону до України, може опинитися перед щорічним дефіцитом газу в межах 15–60 млрд кубометрів.
Вона продемонструвала, як потенційно недостатні
поставки російських ресурсів через газопровід «Північний потік» у поєднанні з обмеженнями потужностей передачі на різних точках кордонів у центральній Європі можуть призвести до ще більшої кризи
енергопостачання у регіоні.
Визнаючи ризики, пані Осмоловська та Міністерство
енергетики запропонували комплекс практичних
заходів для вирішення проблеми у межах нещодавно
започаткованої програми Партнерства з регіональної енергетичної безпеки (RESP).
Серед них – можливість забезпечити додаткові потоки газу через Україну за допомогою тарифних стимулів, створення надійних прикордонних потужностей
на регіональному рівні та створення спільного стратегічного запасу газу в українських підземних сховищах.

ДИВЛЯЧИСЬ УПЕРЕД
Як погодилося багато учасників Українського газового форуму 2021 р. , багато чого з того, які процеси
розвиватимуться найближчими роками, буде залежати від подій, які настануть вже протягом кількох
наступних місяців.
Погляди суспільства нині прикуті до процесу сертифікації «Північного потоку – 2», до участі в якому
було залучено ОГТСУ та НАК «Нафтогаз України», з
урахуванням їхньої зацікавленості в тому, щоб, який
би не був результат цього суперечливого проєкту, він
не зашкодив би інтересам України.
Незважаючи на те, що «Північний потік – 2» технічно
завершено, його доля все ще «висить на волосинці».
Німецький регулятор, який відповідає за сертифікацію «Північного потоку – 2», призупинив процедуру на тлі очікувань, що «Газпром» створить нову дочірню компанію для нагляду за німецькою ділянкою
газопроводу, яка буде підпорядковуватися правилам
ЄС. Юристи можуть стверджувати, що такий крок
може суперечити правилам ЄС і що весь трубопровід
має відповідати європейським правилам щодо анбандлінгу, прозорості та доступу третіх сторін.
З іншого боку, оскільки зростає занепокоєння з приводу можливого неминучого нападу Росії на Україну,
Конгрес США також готує комплекс санкцій, у тому
числі щодо «Північного потоку – 2», якщо Кремль
наважиться реалізовувати ці загрози.
З огляду на всю цю невизначеність, зима 2021/2022
виглядає надзвичайно складним періодом, насамперед для України, але також і для сусідніх країн, які
визнають її важливість для регіональної безпеки газопостачання.
Саме тому, як наголосили учасники геополітичної
панелі Форуму, енергетичні ринки будуть ставати все
більш чутливими до політичних ризиків у найближчі
місяці й роки, попри те, що світ повсюдно готується до
енергетичного переходу.
Це, безсумнівно, дає привід для роздумів перед 8-м
Українським газовим форумом, який, сподіваємося,
приверне увагу великої аудиторії в 2022 р.
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СТРАТЕГІЧНІ ПАРТНЕРИ

ПАРТНЕРИ

Асоціація постачальників енергоресурсів
«Асоціація постачальників енергоресурсів» об’єднує
учасників ринку природного газу, які мають
багаторічний досвід постачання енергоресурсів для
потреб побутових і непобутових споживачів.
Зусилля Асоціації спрямовані на захист законних
інтересів своїх членів та споживачів енергоресурсів,
сприяння розбудові енергетичних ринків в України
на засадах вільної конкуренції, запровадження
ринкових механізмів доступу до енергетичних
ресурсів України для своїх членів та споживачів.

Регіональна Газова Компанія – розробляє інноваційні та комплексні
рішення для енергетичного сектору. Проєкти РГК
спрямовані на підвищення якості клієнтського
обслуговування, модернізацію газорозподільної
галузі та впровадження європейських стандартів
роботи операторів ГРМ.

Нафтогаз України
Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» –
частина державної групи «Нафтогаз». Компанія
постачає газ населенню за одними із найвигідніших
цін на ринку та надає сервісні переваги.

РГК

Всеукраїнське галузеве об’єднання «Федерація роботодавців
нафтогазової галузі» (ФРНГ) – найбільше об’єднання
нафтогазових підприємств України. Мета ФРНГ –
представництво і захист інтересів підприємств
нафтогазової галузі на всеукраїнському та
міжнародному рівнях, сприяння ринковим
реформам, а також захист енергетичної
незалежності України. Федерація роботодавців
нафтогазової галузі прагне консолідувати дії
підприємств галузі та посилити їхній вплив на
процес формування соціально-економічної
політики, вдосконалення соціально-трудових
відносин та розвиток соціального партнерства.
До складу ФРНГ входять Київська міська та ІваноФранківська обласна організації роботодавців
нафтогазової галузі. Вони у свою чергу об’єднують
16 підприємств. Асоційованим членом ФРНГ є
Асоціація газовидобувних компаній України.
ВСЕУКРАЇНСЬКЕ ГАЛУЗЕВЕ ОБ’ЄДНАННЯ

ФЕДЕРАЦІЯ
РОБОТОДАВЦІВ
НАФТОГАЗОВОЇ
ГАЛУЗІ

СПОНСОРИ
РЕГІОНАЛЬНА ГАЗОВА КОМПАНІЯ розробляє інноваційні та
комплексні рішення для енергетичного сектору.
Проекти РГК спрямовані на підвищення якості
клієнтського обслуговування, модернізацію
газорозподільної галузі та впровадження
європейських стандартів роботи операторів ГРМ.

РГК

Товарна біржа «Українська енергетична біржа» (ТБ «УЕБ»)
створена з метою здійснення в Україні діяльності з
організації торгівлі на ринках енергоносіїв та
електроенергії. Забезпечує організаційні,
технологічні, правові та інші умови для організації
функціонування та розвитку ринків біржової торгівлі
електроенергією та енергоносіями. Українська
енергетична біржа є членом Європейської бізнес
асоціації (ЕВА), а також Асоціації «Біржові та
електронні майданчики», спільно з якими ми
реалізуємо низку проєктів зі створення біржових
ринків.
ЕНЕРГЕТИЧНІ РЕСУРСИ УКРАЇНИ (ЕРУ) – це група компаній, що
спеціалізується на реалізації проєктів в українській
енергетичній галузі. Напрями діяльності: трейдинг
енергоресурсів, будівництво та управління
енергетичними активами, енергетична ефективність .
ЕРУ — це прозора структура власності, міжнародний
досвід в енергетиці, світові стандарти ведення
бізнесу, ліцензована діяльність, страхування від
політичних ризиків за контрактом з Американською
корпорацією фінансування міжнародного розвитку
(DFC).
НАША МІСІЯ – привнесення кращих світових
практик в трейдинг і інвестиційні проєкти
української енергетики.
Асоціація «Газові трейдери України» створена в жовтні 2003 р.
Сьогодні Асоціація налічує понад 30 компанійчленів. Компанії асоціації виступають за
лібералізацію газового ринку України його
реформування, засноване на принципах вільної та
чесної конкуренції. Президентом Асоціації «Газові
трейдери України» є Андрій Мизовець.

СП «Полтавська газонафтова компанія» – спільне українськобританське підприємство, яке було створене
у 1994 р. , є дочірнім підприємством JKX Oil&Gas plc.
СП ПГНК є одним з лідерів серед недержавних
нафтогазовидобувних підприємств України. Сфера
діяльності компанії – пошук, розвідка, видобуток та
підготовка газу та нафти. Полтавська газонафтова
компанія використовує найсучасніші технології і
методи у досягнення Україною енергетичної
незалежності.
Материнська компанія, JKX Oil&Gas plc, є публічною
компанією, акції якої торгуються на Лондонській
фондовій біржі з 1995 р. та керується Радою
директорів. Генеральним директором СП ПГНК та
JKX Oil&Gas plc є Віктор Гладун, який очолює
компанію з 2016 р.
Асоціація «Надрокористувачі України» заснована в 2008 р. з метою
створення ефективної, інноваційної системи
геологічного вивчення та відтворення мінеральносировинної бази, необхідної для задоволення
потреб національної економіки, забезпечення
енергетичної та ресурсної безпеки. Також серед
пріоритетів діяльності – видобуток газу і газового
конденсату шляхом розробки родовищ з
використанням технологій, що забезпечують захист
навколишнього середовища. Президентом Асоціації
«Надрокористувачі України» є Роман Сторожев.
Asters, заснована у 1995 році, є провідною та
найбільшою українською юридичною фірмою з
офісами в Києві, Брюсселі, Лондоні та Вашингтоні.
Фірма утримує за собою статус одного з ключових
гравців з початку становлення юридичного ринку
України.
«Asters» поєднує потужну транзакційну та
регуляторну експертизу й значний досвід у сфері
вирішення спорів, що дозволяє консультувати з усіх
аспектів ведення бізнесу в Україні.
«Аsters» має великий досвід консультування клієнтів
щодо різних проєктів, пов’язаних з нафтою та газом в
Україні. Ґрунтовна експертиза фірми в цій галузі
визнана провідними міжнародними юридичними
рейтингами, зокрема Chambers Europe, The Legal
500: EMEA, IFLR 1000.
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Спікери
ПРИВІТАЛЬНІ
СЛОВА ВІД ОРГАНІЗАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ
Олексій Данілов (Секретар РНБО)
Максим Немчинов (Заступника Міністра
енергетики)
Jan Ingwersen (ENTSOG)
ВСТУП.
КЛЮЧОВІ ДОПОВІДІ
Janez Kopac (Energy Community Secretariat)
Yuriy Vitrenko (Naftogaz of Ukraine)
ПАНЕЛЬ I
Субпанель 1
Moderator – Oleksandr Chalyi
Sergiy Makogon (Gas TSO of Ukraine)
Oleg Nikonorov (Regional Gas Company)
Sergiy Pereloma (Ukrtransgaz)
Oleksandr Kosianchuk (NEURC)
Субпанель 2
Moderator – Oleksandr Dombrovskyi
Sergiy Belyaev (GSC Naftogaz of Ukraine)
Artem Kompan (Energy Suppliers Association)
Yaroslav Mudryi (Energy Resources of Ukraine)
Egbert Laege (UEEX/EPEXSpot)
Oleg Bakulin (expert)
Matthew Monteverde (Argus)
Andriy Myzovets (Gas traders of Ukraine
Association)
ПАНЕЛЬ II
Moderator: Volodymyr Dolnik (NaftoRynok)
Roman Opimakh (State geological and subsoil
survey of Ukraine)
Mavrikiy Kalugin (Naftogaz of Ukraine)
Igor Stephanishyn (Ukrburservis)
Dr Sohbet Karbuz (Mediterranean Observatory
for Energy)
Artur Stratan (independent expert, preliminary
consent)
Artem Petrenko (Association of gas producers
of Ukraine)
Dmytro Piddubnyi (Poltava Petroleum
Company/JKX Oil & Gas)
ПАНЕЛЬ III
Moderator: Michael Grossmann (Tumbleweed
Partners)
Gregor Weinzettel (Energy Community
Secretariat)
Lisse G.van Vliet (UEEX)
Volodymyr Gnoievyi (Je Energy)
Vadim Ceban (Moldovagaz)
Gabriel Purice (BRM)
Jaroslaw Ziębiec (Towarowa Giełlda Energii)
ПАНЕЛЬ IV
Moderator: Oleksiy Semeniy (Institute for
Global Transformations)
Klaus-Dieter Borchardt (Baker and Mckenzie)
Milan Sedláček (Eustream)
Jan Kopp (EWI)

Szabolcs Ferencz (FGSZ Natural Gas
Transmission)
Nataliya Katser-Buchkovska (expert, preliminary
consent)
Alyona Osmolovska (Group of experts, Ministry
of energy of Ukraine)
Anna Mikulska (Rice University)
ПАНЕЛЬ V
Moderator: Georgiy Geletukha (Bioenergy
Association of Ukraine)
Oleksandr Dombrovskyi (Global 100% RE
Ukraine)
Georgiy Geletukha (Bioenergy Association of
Ukraine)
Attila Kovacs (European Renewable Gas
Registry)
Olena Pavlenko (Dixi Group)
Stanislav Kazda (Regional Gas Company)
Paweł Stańczak (Gas TSO of Ukraine)
Marta Halabala (Asters LF)
Maksym Karpash (IFNTUOG)
ПАНЕЛЬ VI
Moderator: Stanislav Kazda
( Regional Gas Company)
Moderator: Oleksandr Riepkin
Mehmet Şerif Sarikaya (Gazbir)
Oleksiy Riabchyn (Naftogaz of Ukraine)
Carmine Diﬁglio (Sabancı University)
Kyrylo Kostogryz (Insitute of gas of the NAS
of Ukraine)
ПАНЕЛЬ VII
Moderator: Andriy Gerus (Verkhovna Rada
of Ukraine)
Sara Sultan (Organization for economic cooperation and development)
Andriy Boytsun (Ministry of economy of
Ukraine, preliminary consent)
Andriy Zhupanin (Verkhovna Rada of Ukraine)
Yuliya Kovaliv (Supervisory Board of Naftogaz
of Ukraine)
Yuriy Vitrenko (Naftogaz of Ukraine)
Inna Sovsun (Verkovna Rada of Ukraine,
preliminary consent)
Pavlo Frolov (Verkhovna Rada, preliminary
consent)
ПАНЕЛЬ VIII
Moderator: Aura Sabadus (ICIS)
Moderator: Oleksandr Chalyi
(Grant Thornton Ukraine)
Amb. John Herbst (Atlantic Council)
Cornelius Granig
Amb. Ilian Vassilev
(Innovative Energy Solutions Ltd.)
Amb.Sergiy Korsunskyi (Embassy of Ukraine
in Japan)
Mikhail Krutikhin (RusEnergy)
Andreas Umland (Stockholm Centre
for Eastern European
Studies/Ukraine Institute for the Future)
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