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Контекст 
 Глибокий аналіз енергетичної політики 

України 2012 
Ключові результати та рекомендації 

 Енергетична безпека 
 Зниження залежності від імпортного газу 

 Революція нетрадиційного газу 
 Прогноз світової енергетики 2011 Золотий 

Вік Газового Сценарію  
Нетрадиційні технології 
 Екологічні та соціальні міркування 

 Золоті Правила для Золотого Віку Газу 
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Український енергетичний сектор на 
роздоріжжі  
Ринкові ціни на імпортний газ 
після 2009 

Стагнація видобутку власного 
газу, обсяги імпорту досі 
високі  
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Нерозкритий потенціал України  
 Унікальна можливість для енергетичної революції   
 Потенціал енергоефективності - “приховане 

паливо” 
o Індивідуальні господарства (централізоване опалення), промислові та 

транспортні сектори 

 Чи може Україна виключити її імпортозалежність 
від газу до 2030?  
o Підвищення цілей з енергоефективності  
o Посилення видобутку звичайного та заохочення нетрадиційного газу 
o Розвиток відновних джерел 

 Угода про енергетичне співтовариство: рамка для 
реформи законодавства  

 Доступ до розвідки та розробки, систем 
транспортування та зберігання газу 
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Ключові системи транспортування 
газу та транзитне положення  
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Газ нетрадиційного походження в 
Україні 
 Останні тендери 

 Олеська площа в Західній Україні  
 Юзівська площа на Сході України 
 Фороська та Скіфська площі у шельфі Чорного моря 

 Угода про розподіл продукції 
 Умова про стабілізацію 
 Фіскальні особливості  

 Потреба у регулюванні нетрадиційного газу, що повинне 
включати 
 Ясну, прозору та прогнозовану законодавчу базу 
 Технічні стандарти та нормативні акти щодо навколишнього середовища  
 Вилучення дворівневих цін на природний газ 
 Стимули для інвестицій в нові технології 

 Принцип єдиного вікна для розробки вуглеводнів 
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Прогноз світової енергетики 2012  
Спеціальний звіт про газ нетрадиційного 
походження 
 Просування в технологіях призвело наростання обсягів 

постачання нетрадиційного газу в Північній Америці 
 Інтенсивний процес, який потребує загалом гідророзриву та більшої 

кількості свердловин порівняно зі звичайним газом 

 Багато країн підлаштовуються для повторення цього процесу; 
особливо в Китаї, Австралії, Європі та Латинській Америці 

 Проте залишається занепокоєння, що видобуток може 
викликати неприйнятні екологічні та соціальні наслідки 
 Основне залучення місцевих громад, землекористування та водних ресурсів 
 Серйозні загрози включають потенційне забруднення повітря та води   

 Неправильно розглянуті, ці занепокоєння можуть стримати або 
навіть спинити революцію нетрадиційного газу  
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Золоті правила для Золотого Віку 
Природного Газу 
 “Золотими правилами” є принципи, що дозволяють 

урядам, промисловості та інших зацікавленим сторонам 
урегулювати ці екологічні та соціальні впливи: 
1. Вимірюй, розкривай та залучай  
2. Дивись де буриш  
3. Ізолюй свердловини та попередь витоки 
4. Поводься з водою відповідально  
5. Виключай продування, мінімізуй факельне спалювання та інші 

викиди   
6. Будь готовий мислити глобально  
7. Забезпечуй постійно високий рівень екологічної безпечності 

робіт 

 “Золоті правила” можуть забезпечити операторам 
наявність “соціальної ліцензії на роботи”, прокладаючи 
шлях для золотого віку природного газу 
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Руйнуючи статус кво 
Зростання постачання природного газу у випадку Золотих Правил, 2010-2035  

Комбіноване зростання нетрадиційного газу з США, Китаю та Австралії перевищив 
цей показник усіх традиційних видобувачів – в основному Росії та країн Близького 

Сходу Північної Африки  
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Природний газ на порозі золотого віку 
Глобальний попит на енергію у випадку Золотих правил 

Зростання попиту на природний газ у світі рівний комбінованому зростанню попиту 
на вугілля, ядерну та нафтову енергетику; у результаті газ став другим 

найважливішим паливом у світі замість вугілля  
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Зростаючі економіки починають 
лідирувати 

Зростання попиту на природний газ у випадку Золотих правил, 2010-2035 

80% росту в сфері газу надходить з-за меж ОЕСР, в основному з Азії та Близького Сходу  
 

Решта Азії 

Близький Схід 
Росія 

Решта не ОЕСР 

Китай 

Решта ОЕСР 

 Загалом = 1 842 млрд куб.м.  
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Генерування  
енергії  

Промисловість 

Будівлі 

Інші  
сектори  

80% росту в сфері газу надходить з-за меж ОЕСР, в основному з Азії та Близького Сходу 
…що спричинено попитом для електропостачання та від промисловості  

 
 

 

Зростаючі економіки починають 
лідирувати 

Зростання попиту на природний газ у випадку Золотих правил, 2010-2035 
 Загалом = 1 842 млрд куб.м.  
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Велике завдання для промисловості 
та регуляторів  

У світі слід буде пробурити понад 1 мільйон нетрадиційних газових свердловин до 
2035 року: застосування «Золотих правил» може незначно збільшити витрати, на 7% 

для типової свердловини на сланцевий газ  
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Що буде якщо хвиля підніметься? 
Обрані обсяги торгівлі природним газом, 2035 

Газовий ринок у Низькому нетрадиційному випадку сягає 30% , деякі товарні схеми 
торгівлі змінено, ціни на газ є вищими та позиції основних традиційних експортерів 

посилені  
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Економічні витрати та вигоди 
Зростання розрахунків за імпорт природного газу до 2035 року порівняно з 2010 

Вигоди для імпортерів газу завдяки покращеним торгівельним балансам та нижчим 
цінам зникають у Низькому нетрадиційному випадку, коли світові розрахунки на 

імпорт газу до 2035 будуть на 60% вищими  
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Вугілля заповнює нестачу газу 
Зміни у основних потребах в енергії у Низькому нетрадиційному випадку порівняно з 

Випадком Золотих правил, 2010 до 2035 

Викиди на 1.3 % є вищими у 2035, ніж у Випадку Золотих правил, заміщуючи 
твердження про те, що зниження добутку нетрадиційного газу призводить до 

екологічних переваг  
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Ключові повідомлення  

 “Золоті правила"  здатні дати відповіді на екологічні та 
соціальні виклики, пов’язані з нетрадиційним газом – роблячи 
золотий вік газу реальністю 

 МЕА готове поділитись прикладами найкращих практик з 
Україною в сфері розробки покладів нетрадиційного газу 

 Нетрадиційний газ може змінити енергетичні рикни завдяки: 
 створенню тиску до зниження цін  
 розширенню різноманіття та безпечності газопостачання 
 використанню газу для руху до енергетичної економіки з низькими 

викидами вуглецю  

 Необхідний неперервне прискорення зі сторони уряду та 
промисловості для покращення рівня виконання робіт в разі 
потреби отримання чи підтримання громадської довіри 
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Дякую за увагу! 
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                                                                      Німеччина 
                                                               Греція 
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                                                 Ірландія 
                                           Італія 
                                     Японія 
                             Південна Корея 
                      Люксембург 
                 Нідерланди 
             Нова Зеландія 
         Норвегія 
      Польща 
    Португалія 
  Словаччина 
 Іспанія 
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  Великобританія 
    Сполучені Штати Америки 
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Європейська Комісія  
також бере участь  
в роботі МЕА 
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Резервний слайд 
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Члени МЕА  
Країни-вступники (Чилі та Естонія почали процес вступу в МЕА) 
Країни-партнери, що взяли участь в Зустрічі Міністрів в 2011 році 

Члени МЕА (28 країн)  
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