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Міністр енергетики Юрій Продан, замість того, щоб пере-

дати матеріали в прокуратуру для затримання Бойка , Ста-

вицького та членів їх угруповань, пропонує здійснити ще одну 

антиукраїнську дію - взяти кредит у Російської Федерації. 

Якщо персона пропонує брати в борг у Російської Федерації і 

збільшувати нашу залежність від агресора, значить це ворог 

України.

У всіх країнах такі компанії як « Нафтогаз» є прибутковими, 

а міністр енергетики не може нічого вдіяти з тим, що вона 

приносить мільярдні збитки державі. Значить  це або диле-

тант, або ворог. Треба згадати , що Продан говорив про те , що 

Російська Федерація не буде піднімати ціни на газ. Вийшло 

якраз навпаки. А я попереджав , що Москва підніме ціни при-

близно на 200 доларів. Значить Продан не володіє методами 

стратегічного управління , отже , його треба прибирати з цьо-

го поста . Навіщо нам такий некомпетентний міністр?

Продан , замість того , щоб говорити про російські кредити, 

повинен був вже давно надати план , як Україні позбудеться 

від залежності від Російської Федерації і показати весь баланс 

нашого газу - хто видобуває газ , кому він належить , дебет 

всіх свердловин , де вони знаходяться , хто споживає газ , хто 

його краде. Чому не опубліковані борги за газ кланово- олі-

гархічних груп ? Куди були вкрадені субсидії з бюджету? Ось 

про це розповів би Продан , а не про російські кредити .

Олег Соскін , директор Інституту трансформації суспільства

Продан - ворог української нації?
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«Газпром» хоче перешкодити 
реверсним потокам газу в Україну

Комісар ЄС з питань енергетики Гюнтер Еттінгер 
спішно скликав дві зустрічі на сьогодні для того, 
щоб обговорити зростаюче занепокоєння Брюссе-
лю щодо можливості переривання постачань газу 
в Україну.

Міністр енергетики Юрій Продан відвідає круглий 
стіл з питань енергетичної безпеки разом з пред-
ставниками газової галузі та Eurogas, органу, що 
представляє європейські газові компанії. Еттінгер, 
який головуватиме на переговорах, скликав їх для 
пошуку шляхів допомогти Україні задовольнити 
потребу в газі, повідомив чиновник Єврокомісії.

Того ж дня Еттінгер також збирає зустріч Коор-
динаційної групи з питань газу, що складається з 
чиновників країн-членів блоку, операторів газових 
мереж та інших представників галузі. Група зазви-
чай збирається кілька разів на рік, хоча наступна 
запланована зустріч не мала б відбутися до кінця 
травня.

«Ми під великим тиском», сказав посадовець. 
«Нам потрібно шукати шляхи, щоб наповнити по-
стачання газу України наступного літа перед зимо-
вими місяцями і потрібно побачити, як швидко ми 
можемо отримати реверсні потоки постачань газу 
до країни».

Окремо від цього сьогодні також відбудуться тех-
нічні переговори між ЄС та консорціумом «Півден-
ний потік», включаючи компанії ENI SA та Electricité 
de France SA. Еттінгер минулого місяця сказав, що 
переговори на політичному рівні між «Південним 
потоком» та ЄС будуть відкладені на даний момент.

Проте видання Reuters пише, що хоча реверсні 
потоки з Європи до України будуть можливі протя-
гом кількох годин після створення інфраструктури, 
однак ці потоки можуть вимагати спочатку схва-
лення російського «Газпрому».

Словаччина є найкраще розташованою країною 
ЄС, щоб качати газ в Україну, якщо Росія скоротить 
постачання, проте реверсні потоки по будь-якому з 
чотирьох трубопроводів, що транспортують росій-

ський газ до Словаччини через України буде пору-
шенням умов контрактів з російською державною 
компанією «Газпром», заявив речник словацького 
оператора мереж Eustream.

«Газпром не погоджується з цим (реверсними по-
токами) і тому це не варіант», додав він.

Голова «Газпрому» Олексій Міллер підняв питан-
ня про законність реверсних потоків в Україну.

«Газпром» зможе моніторити, чи газ реекспорту-
ють в Україну, бо Словаччина матиме побудувати 
вимірювальну станцію перед тим, як можуть поча-
ти роботу реверсні трубопроводи.

Чиновники з Норвегії та Нідерландів, інших вели-
ких постачальників газу, вже заявили, що не змо-
жуть постачати в Україну та інші європейські країни 
значні обсяги газу у випадку скорочення постачань 
Росією.

Джерело в галузі повідомило виданню Reuters, 
що вартість будівництва вимірювальної станції в 
Словаччині та проведення незначних технічних на-
лаштувань коштує близько 20 млн. євро і вимагати-
ме дев’яти місяців.

       За матеріалами Reuters, Business Recorder, The 
Wall Street Journal
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Єврокомісія радить Болгарії 
бути обережною щодо газопроводів з Росією

Президент Європейської Комісії Жозе Мануель 
Баррозо заявив заступнику голови партії GERB 
Цветану Цветанову, що газопроводу «Південний 
потік» не було надано приорітетне ставлення в 
Європі. 

Баррозо поінформував Цветановано, що «Пів-
денний потік» є новим проектом, який передбачає 
того самого постачальника, російський «Газпром».

Президент Єврокомісії також прокоментував, 
що відмовившись надавати політичний пріоритет 
«Південному потоку», Європа може зосередитися 
на газопровідному проекті, що простягнеться від 
Азербайджану через Італію, якщо Азербайджан 
протистоятиме російському тиску.

«Ми кажемо Болгарії бути набагато більш обе-
режною, наприклад, з імплементацією газопро-
водів до Росії за кошти інших трубопроводів, що 
можуть забезпечити диверсифікацію постачань 
газу в країні».

                                      За матеріалами  Novinite

Нові правила ЄС обмежать державну допомогу 
для відновлюваної енергетики

Місцеві та регіональні європейські владні структури 
попереджають, що запропоновані ЄС принципи суб-
сидування «зеленої» енергетики «ризикують підірвати 
прихильність до Євросоюзу».

 Справа в тому, що ЄС має намір обмежити кількість 
«зелених» енергетичних компаній, які можуть розра-

ховувати на державну підтримку. Право на отримання 
субсидій матимуть тільки ті енергетичні компанії, по-
тужність яких складає не менше 5 МВт.

 На думку місцевих та регіональних владних структур, 
це підриває зусилля ЄС із створення більш конкурен-
тоспроможного, безпечного й стійкого енергетичного 
ринку. Вони закликають, щоб нові правила ЄС, навпаки, 
сприяли розвитку відновлюваної енергетики та продо-
вжували дозволяти урядам надавати субсидії для під-
тримки ВДЕ.

 Єврокомісія ж вважає, що державна допомога може 
створити на ринку несправедливу перевагу, а тому, як 
зазначив Гасті Граас, член Національного парламенту 
Люксембургу, державна допомога для ВДЕ повинна 
сприяти безпечнішому та стабільному електропоста-
чанню, більш чистому навколишньому середовищі, од-
нак зрозуміло, що інноваційні технології можуть процві-
тати тільки на справедливих і конкурентних ринкових 
умовах». «Нам потрібно прийняти прагматичний підхід, 
який фокусується на сталому розвитку як економіки та 
екології», − підсумував пан Граас.

Німеччина розраховує підписати угоду з Євро-
комісією щодо ВДЕ в вівторок

«Українська енергетика» 2014-04-08
Зігмар Габріель, міністр економіки Німеччини, споді-

вається, що укладання угоди з Європейською Комісією 
стосовно відновлюваних джерел енергії відбудеться 
вже сьогодні, 8 квітня.

 Якщо угоду буде підписано, то Брюссель надаватиме 
Німеччині 5,1 млрд євро на рік. Мета цих коштів − зро-
бити перехід країни на відновлювані джерела енергії 
більш м’яким. Наразі перехід на ВДЕ в Німеччині опла-
чується споживачами − велика кількість промислових 
компаній звільнена від цих платежів, завдяки чому 
вони мають несправедливу перевагу надконкуруючи-
ми компаніями в інших країнах ЄС.

                                                    За матеріалами Reuters

НКРЕ змінила порядок визначення 
коефіцієнтів технологічних втрат

НКРЕ змінила  порядок подання, визначення та за-
твердження економічних коефіцієнтів нормативних 
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технологічних витрат електроенергії. Про це йдеться в 
повідомленні регулятора. 

Постанова Національної комісії, що здійснює дер-
жавне регулювання у сфері енергетики (НКРЕ), від 
13.02.2014 № 117 «Про затвердження Змін до Положен-
ня про порядок подання, визначення та затвердження 
економічних коефіцієнтів нормативних технологічних 
витрат електроенергії» сьогодні офіційно оприлюдне-
на в «Офіційному віснику України» за № 26, ст. 768.

Ця постанова набрала чинності з дня її офіційного 
опублікування.

Підставою для внесення змін до Положення про по-
рядок подання, визначення та затвердження еконо-
мічних коефіцієнтів нормативних технологічних витрат 
електроенергії, затвердженого постановою НКРЕ від 
15.08.2013 № 1110, стало вдосконалення методу стиму-
люючого регулювання щодо зниження нормативних 
витрат електроенергії в електричних мережах енерго-
постачальних компаній, а також необхідність приведен-
ня нормативно-правової бази Національної комісії, що 

здійснює державне регулювання у сфері енергетики, у 
відповідність до чинного законодавства.

Дія постанови № 117 поширюється на суб’єктів гос-
подарювання, що здійснюють діяльність з передачі 
електричної енергії місцевими (локальними) електро-
мережами та постачання електричної енергії за регу-
льованим тарифом на закріпленій території на підставі 
відповідних ліцензій.

Постанова зареєстрована у Міністерстві юстиції Укра-
їни 12.03.2014 за № 351/25128.

Також варто зазначити, що постанова № 117 опри-
люднена на офіційному веб-сайті НКРЕ www.nerc.gov.

ua і розміщена в Системі інформаційно-правового за-
безпечення «Ліга:Закон» та Юридичній інформацій-
но-пошуковій системі «Законодавство», а також буде 
оприлюднена в офіційному друкованому ЗМІ Комісії – 
«Інформаційному бюлетені НКРЕ».

                                                
Японія хоче назад «кіотські гроші», які тримає 

Україна
Японія готова розірвати угоду з Україною за Кіотсько-

го протоколу і може вимагати повернення коштів, пере-
даних нашій країні в рамках цієї угоди.

Про це на брифінгу в Кабінеті міністрів повідомив мі-
ністр екології і природних ресурсів України Андрій Мох-
ник.

«У нас склалася критична ситуація з виконанням Кі-
отського протоколу. 800 млн доларів передбачає угода. 
Протягом 3 місяців жодного руху з коштами не здій-
снювалося, і японська сторона вже заявила претензії 
про те, що вони готові розірвати угоду. Україна повинна 
буде повернути кошти, які вона одержувала», - сказав 
міністр.

Разом з тим, за словами Мохника, Мінекології розро-
било кілька змін до раніше ухвалений постанов уряду, 
які б могли вирішити і розблоковувати це питання.

Раніше міністр вже заявляв, що Японія може вистави-
ти претензії Україні щодо повернення коштів через не-
виконання вимог Кіотського протоколу, який передба-
чає отримання Україною коштів на соціальні і екологічні 
проекти після продажу невикористаних квот на викид 
вуглекислого газу вітчизняних промислових підпри-
ємств іншим державам, що допустили перевищення 
шкідливих викидів.                                              

Мінекології придумало 4 варіанти виведення 
«СПК-Геосервiс» з угод по Юзівській та Олеській 

площах
Мiжвiдомча комiсiя з органiзацiї виведення й 

виконання угод про розподiл продукцiї розгля-
дає варiанти виведення товариства з обмеже-
ною вiдповiдальнiстю «СПК-Геосервiс» (Київ) зi 
складу учасникiв угод про розподiл продукцiї 
на Юзiвському (Донецька й Харкiвська областi) i 
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Олеському (Львiвська область) газових родови-
щах.

Про це журналiстам на брифiнгу повiдомив 
Мiнiстр екологiї й природних ресурсiв Андрiй Мох-
ник.

«На порядку денному засiдання Мiжвiдомчої 
комiсiї з органiзацiї виведення й виконання угод 
про розподiл продукцiї 4 квiтня виносилося пи-
тання виведення зi складу учасникiв угод про 
розподiл продукцiї на дiлянках Юзiвська й Олесь-
ка «СПК-Геосервiс», - сказав вiн.

З слiв мiнiстра, на засiданнi було запропонова-
но кiлька варiантiв виведення «СПК-Геосервiс» зi 
складу учасникiв УРП на зазначених дiлянках.

Перший варiант - вiдступ ТОВ «СПК-Геосервiс» 
своєї частки в статутному капiталi ТОВ «Над-
ра Олеська» i ТОВ «Надра Юзiвська» на користь 
ТОВ «Надра Олеська» i ТОВ «Надра Юзiвська» 
або дочiрньому пiдприємству Нацiональноi 
компанii «Надра Украiни» або iншого державного 
пiдприємства.

Другий варiант - вихiд ТОВ «Надра Юзiвська» i 
ТОВ «Надра Олеська» з УРП на дiлянках Юзiвська 
й Олеська з передачею права участi в зазначенi 
угоди на користь iншоi контрольованоi державою 
компанii.

Третiй варiант - змiни учасникiв (засновникiв) 
ТОВ «СПК-Геосервiс» на користь контрольованих 
державою компанiй.

Четвертий варiант - виведення з учасникiв гос-
подарюючих суб’єктiв з боку Украiни.

Мохник пiдкреслив прiоритетнiсть передачi пра-
ва участi в УРП на користь спецiально створеного 
товариства з обмеженою вiдповiдальнiстю, що 

буде перебувати пiд стовiдсотковим контролем 
держави.

Це, на його думку, дозволить державi уникнути 
iстотних матерiальних ризикiв, пов’язаних з вико-
нанням умов УРП.

Як повiдомляло агентство, у лютому 2012 Дер-
жавна служба геологiї й надр визначила перемож-
цем конкурсiв з вiдбору компанiй, з якими «Над-
ра України» створить пiдприємства для розробки 
Юзiвської i Олеської вуглеводневих площ у рамках 
майбутньоi угоди про роздiл продукцiї, компанiю 
«СПК-Геосервiс», кiнцевi бенефiцiарiї якої залиша-
ються невiдомими.

У травнi 2012 Кабiнет Мiнiстрiв затвердив пе-
реможцями конкурсу на укладення угоди про 
розподiл продукцiї британсько-нiдерландський 
концерн Shell на Юзiвськiй (Донецька й Харкiвська 
областi) газової площi й компанiю Chevron (США) - 
на Олеськiй площi (Львiвська область).

                                                            «Українські новини»

«МАКО» Януковича-молодшого планує лиши-
тися «на плаву»

Компанії групи «МАКО» працюють у штатному ре-
жимі, заробітна плата і податкові зобов’язання виплачу-
ються вчасно і в повному обсязі.

Про це йдеться в прес-релізі групи.
Як наголошується, діяльність всіх активів групи здій-

снюється в суворій відповідності до чинного законо-
давства, а керівництво робить все для забезпечення 
стабільної роботи і збереження позитивної атмосфери 
в колективі.

«На сьогоднішній день в компаніях МАКО та ПАТ 
«ВБР» працює близько 3 тисяч осіб. Головне завдання 
для групи в ситуації, що склалася, яке перед менедж-
ментом поставив акціонер Олександр Янукович - не 
допустити дестабілізації і зберегти робочі місця для 
співробітників, які забезпечують свої сім’ї», - йдеться в 
прес-релізі.

«Група «МАКО» розраховує, що представники орга-
нів влади при прийнятті будь-яких рішень щодо під-
приємств групи будуть діяти в рамках чинного зако-
нодавства, враховувати економічні наслідки своїх дій 
і керуватися не політичною доцільністю, а турботою 

№ 7(338), 2014



6

№ 6(337), 2014

6

про добробут українських громадян - співробітників 
«МАКО» та їх сімей», - повідомляє прес-служба.

                                               «Економічна правда»

Відмовлятись від газу в сфері ЖКГ недоцільно 
- експерт

Енергетичний експерт Дмитро Марунич вважає, 
що Україна може істотно зменшити споживання 
газу для потреб ЖКГ, однак відмовитися від нього 
повністю вона не зможе. Про це він сказав в ефірі 
теканалу БТБ, передає УНН.
“Відмовлятися повністю від газу у виробництві теп-
ла і гарячої води, на мою точку зору, безглуздо і 
технологічно досить складно, і екологічно небезпеч-
но. Тому в будь-якому разі до цього ми не дійдемо. 
Скільки можна зекономити? Я думаю до 30%, але 
все одно газ має залишатися важливим джерелом в 
енергобалансі країни”, — наголосив він.
Експерт нагадав, що газ у побутових конфорках і 
для індивідуального обігріву житла — українського 
походження, і на даний час це споживання стано-
витиме близько 15-15,5 млрд куб. м. (без ураху-
вання Криму). “І відповідно українського державно-
го газу має вистачити для конфорок і на потреби 
індивідуальних приладів опалення, але не виста-
чить на теплокомуненерго: на гарячу воду і тепло”, 
— зазначив експерт і додав, що це жорстке питання, 
яке належить вирішити Урядові. Експерт зазначив, 
що на потреби теплокомуненерго треба в рік 8-8,5 
млрд куб м на рік, і це виключно імпортний газ, бо 
газу власного видобутку не вистачає.
“Можна лише зменшити і обмежити, але взагалі 
відмовитися — я цього не уявляю”, — наголосив ек-
сперт.

До Брюсселю Продан поїде завтра - 
Міненерго

З метою продовження переговорів щодо забезпе-
чення поставок природного газу з країн ЄС, 8 квітня, 
відбудеться робочий візит до Брюсселя Міністра 
енергетики та вугільної промисловості Юрія Прода-
на. Про це повідомляє прес-служба Міненерго.

Під час візиту передбачені зустрічі з Єврокомісаром 

з питань енергетики Гюнтером Еттінгером, гене-
ральним директором Генерального Директорату 
«Енергетика» Домініком Рісторі та іншими посадо-
вими особами Єврокомісії, а також з представника-
ми приватних європейських газових компаній.

Нагадаємо, за інформацією, поширеною 
російськими ЗМІ, Юрій Продан разом з Андрієм 
Коболєвим сьогодні мали почати екстрені 
консультації з газових питань з представниками 
Єврокомісії в Брюсселі.

Китайська корпорація вкладе 2 млрд євро 
в Україну, якщо «зелений» тариф буде збере-

жений
Китайська Національна Група Корпорацій 

з будівельних матеріалів (СNBM) має намір 
інвестувати у відновлювану енергетику України 2 
млрд євро, якщо «зелений» тариф для вже працю-
ючих сонячних електростанцій буде збережений.

Про це в інтерв’ю «РБК-Україна» розповів генераль-
ний директор CNBM NewEnergyEngineeringCo.,Ltd 
Янгджі Чен.

«Необхідно змиритися з тим фактом, що в Україні 
величезна нестача енергоносіїв і залежність в цьо-
му плані від Росії. Тому, ми сподіваємося, що уряд 
України буде підтримувати відновлювану енер-
гетику, яка дозволить цю залежність знизити», – 
підкреслив пан Чен.

Причому, «зелений» тариф в Україні, на його пе-
реконання, не є завищеним. Наприклад, в Японії, 
Німеччині спочатку «зелений» тариф був досить 
високим. У Японії він зараз становить 36центів/КВт-
год.
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«В Україні не та ситуація і не ті умови, щоб зро-
бити тут тариф, як у Німеччині. Якщо знизити «зе-
лений» тариф до рівня Німеччини, Іспанії, Греції – 
близько 12-13 євроцентів/КВт-год, то ніхто не буде 
інвестувати в Україну за таких ставок. Більшість 
інвесторів піде у Німеччину, Японію, США. Навіщо 

інвестувати в Україну, якщо є набагато більш вигідні 
умови в інших країнах?», – Зазначив пан Чен.

За його розрахунками, термін окупності власних 
проектів компанії в сонячній енергетиці на Півдні 
України, в Криму, Одесі становить приблизно близь-
ко 10 років. «Якщо тариф буде знижено, це може 
бути і 20, і 30 років, що стає абсолютно непривабли-
во для інвесторів. Все залежить від того, наскільки 
тариф буде знижено», – підрахував інвестор.

При цьому він також висловив сподівання, що «для 
тих потужностей, які вже введені в експлуатацію, 
тариф залишиться колишній. А для тих проектів, 
які тільки планується побудувати або ввести в 
експлуатацію, «зелений» тариф можна знизити, 
але не різко, а зробити це крок за кроком, як це 
було зроблено в інших країнах».

«Якщо умови гри різко і кардинально змінюються, 
Україна стає інвестиційно не привабливою, тому що 
ніхто не дає гарантій виконання зобов’язань перед 
інвестором. Для світової громадськості CNBM буде 
яскравим прикладом того, як в Україні поводяться 
з інвесторами. Як вчинять з нами, так можуть вчи-
нити і з іншими інвесторами», – констатував Янгджі 

Чен.
Для довідки: Китайська Національна Група 

Корпорацій з будівельних матеріалів (СNBM) ство-
рена в 1984 році і є однією з найбільших держав-
них корпорацій Китаю з виробництва будівельних 
і механічних матеріалів. СNBM посідає 319 місце в 
топ-500 найбільших компаній світу в списку Fortune 
Global.

Ахметов готовий хоч завтра продавати газ 
населенню - міністр

Компанія ДТЕК готова постачати газ українським 
споживачам. Про це сьогодні журналістам заявив 
Міністр енергетики і вугільної промисловості Юрій 
Продан.

“Якщо говорити про деякі прямі поставки, які мо-
жуть хоч завтра влаштувати, і це ті, які безпосеред-
ньо можна постачати споживачам, так мені гово-
рив ДТЕК. Вони готові хоч завтра поставляти. Це ті 
пропозиції, які мені дає ДТЕК. Вони кажуть, що ма-
ють вже викуплений газ, але це треба перевіряти”, 
– сказав Продан.

За його словами, компанія може постачати газ як 
з Польщі, так і з Угорщини.

Міністр додав, що в кінцевому випадку по реверсу 
можна буде вийти приблизно на 20 млн куб. м газу 
на добу.

№ 7(338), 2014



8

№ 6(337), 2014

«Бліц-інформ»

7(338), 2014 р

593-68-66

Путiнцев С. Б.

№ 7(338), 2014


