
ЕЕнергетична безпека Європи є певною мірою
поняттям новим, сучасним, тісно пов'язаним з
динамікою історичного процесу європейської
інтеграції. Помітно, що чим виразнішим у
політико'економічному, інституційному та
геополітичному розумінні стає Євросоюз, тим
значущими стають безпековий аспект євро'
пейської енергетики та відчуття спільності
«енергетичної долі». Адже поодинці державам
ЄС вирішувати такі питання дедалі складніше
як з погляду міжнародної кон'юнктури/обста'
новки, так і забезпечення політичної кон'
солідованості ЄС. В останні роки Євросоюз
доклав чимало зусиль для напрацювання
можливих підходів до розв'язання енергетич'
них проблем загалом та їх окремих безпеко'
вих складових. Пошук ефективних шляхів
амортизації ризиків ведеться спільно: науков'
цями, економістами, політиками й дипломата'
ми. Зусилля докладаються у різних напрямах,
які, проте, сходяться в одному — надійному
забезпеченні європейських потреб в енергоре'
сурсах.

Майбутнє європейської енергетики нині є
предметом пильної уваги європейських
політиків, які змушені відповідальніше стави'
тися до запобігання традиційним загрозам
безпеці. Новітні нетрадиційні (так звані аси'
метричні) загрози жодним чином не скасували
загроз традиційних. У будь'якому разі питан'
ня енергетичного забезпечення стали звични'
ми для порядку денного не тільки європей'
ської енергетики, а й європейської безпеки та
зовнішньої політики. Європейська політична
думка зійшлася на тому, що вирішальним для
енергетичної безпеки Європи є звільнення від
надмірної енерготранзитної залежності від
РФ; має здійснюватися активна політика ди'
версифікації джерел, шляхів та агентів енер'
гопостачання, а також забезпечення сталості
його обсягів та гарантій безпечної доставки.

Отже, Європа розгорнула значну енерго'
транзитну геопереорієнтацію. У розвиток цієї
стратегії розроблено й ухвалено низку про'
ектів. Переважно йдеться про постачання
каспійських та чорноморських енергоресурсів

новоспоруджуваними нафто' і газогонами за
оцінками Американського інституту підтрим'
ки миру (2004 р.), Чорноморсько'кавказько'
каспійський регіон має поклади нафти та при'
родного газу, що в грошовому еквіваленті ста'
новлять 300 — 550 млрд. дол.). Тут можемо ви'
окремити кілька великих задумів — 
TRACECA та INOGATE, «Набукко», «Чорно'
морська синергія», Євро'Азійський нафтот'
ранспортний коридор (ЄАНТК) — «Сарматія»
(«Сарматія» є координатором ЄАНТК). Саме у
двох останніх випадках для України та
Польщі постають значні можливості для
міжнародної кооперації і втілення інтересів у
галузі енергетики та безпеки.

Ініціюючи «Чорноморську синергію», Євросо'
юз прагне зміцнити співпрацю з усіма країна'
ми Чорного моря — Туреччиною, що перебу'
ває в процесі приєднання до ЄС, РФ, з якою
ЄС розвиває стратегічне партнерство, а також
Україною, Молдовою, Грузією, Вірменією й
Азербайджаном, що є учасниками спеціальної
Програми ЄС «Європейська політика сусід'
ства». 

Щодо ініціативи Євросоюзу «Чорноморська
синергія» можна сказати, що, попри масш'
табність і комплексність, серед її завдань та
можливостей виокремлюється енергетичний
аспект співпраці,
який має підста'
ви стати одним з
пріоритетів такої
зовнішньополіти'
чної стратегії ЄС.
Співпраця чорно'
морських держав
у рамках «Чорно'
морської синергії»
є багатообіцяючою. Ближчим часом варто
очікувати зосередження політичної уваги,
дипломатичних, фінансово'інвестиційних та
технологічних зусиль Євросоюзу на розгор'
танні енергетичної співпраці саме на Чорному
морі. Проведення в Києві у лютому 2008 р. Фо'
руму «Чорноморської синергії» з делегаціями
більш як із 40 держав є свідченням саме тако'
го розвитку подій.
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Вірогідно, ЄС надаватиме пріоритетного зна'
чення справам на Чорному морі, а каспійські
питання матимуть другорядну роль. Такий
розклад мотивацій є цілком зрозумілим і
об'єктивним, адже співпраця на Чорному морі
відбуватиметься за умов більшої стабільності
та безпеки, транзитних переваг (у відстані),
безпосереднього межування з ЄС. Понад те,
цілком імовірно, що частина додаткових пере'
робних потужностей буде розміщена в Ру'
мунії та Болгарії. Щодо транзиту також ак'
тивно може бути задіяна система європей'
ських водоканалів та річок.

Реалізація проекту ЄАНТК —«Сарматія» мо'
же забезпечити подальший транзит через по'
тужності Ґданського нафтотерміналу. Власне,
як і через Одеський нафтотермінал «Півден'
ний». Тут українські й польські інтереси збіга'
ються.

Симптоматичними є наміри Євросоюзу допо'
могти Україні в модернізації національної га'
зотранспортної системи. Скажімо, окремі дер'
жави ЄС готові спрямувати кошти на рекон'
струкцію української газотранспортної систе'
ми (ГТС), зокрема розглянути можливість
створення спеціального донорського фонду
для України. Реалізація такої ідеї зніме з по'
рядку денного питання про можливу привати'
зацію ГТС, імовірність передання її в уп'
равління російському «Газпрому» чи створен'
ня міжнародного консорціуму з управління
трубопроводами. 

Як відомо, українська ГТС, господарем якої є
державна компанія «Нафтогаз України», за
своїми масштабами — друга в Європі (після
російської). Це понад 35 тис. км. газогонів (зок'
рема 14 тисяч магістральних), 71 компресорна
станція, 13 підземних сховищ газу загальним
об'ємом близько 32 млрд. кубометрів. Пропу'
скна спроможність системи на виході стано'
вить 170 млрд. кубометрів газу на рік. Окрім
того, на компресорних станціях ГТС
функціонують 804 агрегати. Коштів «Нафто'
газу», які компанія виділяє на модернізацію
ГТС, недостатньо (за оцінками Мінпаливенер'
го України, на програму реконструкції ГТС
потрібно близько 4,5 млрд. доларів США).
Скільки насправді і чи взагалі виділить кошти
ЄС, поки невідомо. 

Партнерство України та Польщі має здійсню'
ватися на основі не залежностей і пересторог,
а інтересів і переконаності у правоті дій. Те,
що Україна і Польща взялися довести до
логічного кінця справу з ЄАНТК («Одеса —
Броди — Плоцьк — Ґданськ» — «Сарматія»), є
новітнім прикладом європейськості.

Наприкінці 2001 р. ВАТ «Укртранснафта» за'
вершила будівництво нафтопроводу «Одеса —
Броди» (нафтотермінал «Південний» — Оде'

са—Броди) довжиною 674 км і потужністю 9
млн. тонн на рік. У травні 2003 р. Україна,
Польща і ЄС підписали декларацію, якою
підтримали проект транзиту каспійської наф'
ти нафтопроводом «Одеса — Броди» і його до'
будови до Плоцька (Польща), звідки нафта
вже існуючим нафтопроводом може потрапи'
ти до Ґданська. 

Із середини 2003 р. в Україні активно обгово'
рювалося питання про напрям використання
нафтопроводу «Одеса — Броди». Реверсний
напрям використання лобіювала російсько'
британська компанія ТНК'ВР. У лютому 
2004 р. український уряд ухвалив рішення про
пряме використання нафтопроводу, проте
вже в липні того ж року переглянув своє
рішення. 

Наприкінці липня 2004 року ВАТ «Укртранс'
нафта» і ТНК'ВР підписали контракт про про'
качування нафтопроводом «Одеса — Броди» 9
млн. тонн нафти на рік у напрямку нафто'
терміналу «Південний» (Одеса). Контракт пе'
редбачав транспортування російської нафти
Urals маршрутом «Мозир — Броди — нафто'
термінал «Південний» упродовж трьох років
об'ємом 9 млн. тонн на рік. 

Того ж таки року «Укртранснафта» спільно з
польською компанією Przedsiebiorstwo
Eksploatacji Rurociagow Naftowych (PERN)
Przyjazn S.A. схвалює добудову нафтопроводу
«Одеса — Броди» до Плоцька і створення для
цього спільного підприємства «Сарматія». 

Згідно з висновками польських експертів, ре'
алізація проекту «Броди — Плоцьк» потребує
акумуляції до 500 млн. євро. Термін здійснен'
ня проектно'пошукових та будівельних робіт
за сприятливих умов становитиме до 3 років.
Необхідною складовою реалізації проекту
будівництва нафтопровідної ділянки Броди —
Плоцьк є наявність гарантій з боку по'
тенційних замовників транзитних послуг. До
речі, американська нафтова компанія Chevron
Texaco передала в розпорядження ВАТ «Укр'
транснафта» дві аналітичні записки, підготов'
лені міжнародними консалтинговими ком'
паніями ILF і FLUOR (дослідження виконано
коштом американської сторони). Предметом
аналізу стала перспективність проекту
будівництва нафтопроводу Броди — Плоцьк.
Дослідники дійшли висновку: реалізація про'
екту можлива в найближчі роки. Орієнтовна
вартість проекту — 580 млн. євро.

Перебіг українсько'польських переговорів за'
безпечив можливість діалогу представників
провідних нафтових та нафтотранспортних
компаній Польщі, України, РФ, Казахстану,
Азербайджану, Європейського Союзу і США
для обговорення питань інвестицій і
будівництва ділянки нафтогону Броди —
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Плоцьк, а також перспектив розвитку нового
маршруту транспортування каспійської наф'
ти для споживачів Європи.

СП «Сарматія» створювалося на паритетних
засадах. Статутний фонд «Сарматії» стано'
вить 4 млн. злотих (близько 1,5 млн. доларів
США). Проте акціонери «Сарматії» у жовтні
2007 р. вирішили збільшити статутний фонд
до 9 млн. злотих (близько 3,5 млн. доларів
США). «Сарматія» має забезпечити ре'
алізацію проекту будівництва ділянки нафто'
гону Броди — Плоцьк довжиною близько 490
км. Основними напрямами діяльності «Сар'
матії» є підготовка проектно'кошторисної до'
кументації, залучення інвестицій, забезпечен'
ня будівельних робіт. 

Робота з підготовки документації велася
інтенсивно. У березні 2006 р. Міжнародний
консорціум (SWECO Ріс — ILF — Kantor) у
рамках роботи 16'го розширеного засідання
тристоронньої робочої групи експертів Євро'
пейської Комісії, Польщі і України презенту'
вав рамковий бізнес'план проекту «Одеса —
Броди — Плоцьк». Згідно з рамковим бізнес'
планом, проект «Броди — Плоцьк» передбачає
будівництво трубопроводу «Броди — Ожехо'
во»з подальшим використанням існуючої
ділянки нафтопроводу «Ожехово — Плоцьк»,
збільшення потужності ділянки «Одеса —
Броди», розширення резервуарного парку на
МНТ «Південний» і ЛВДС «Броди». Період
будівництва ділянки — до 18 місяців.

Також проект передбачає збільшення потуж'
ності ділянок «Одеса — Броди» і «Броди —
Плоцьк», додаткові інвестиції в розширення
резервуарних парків у МНТ «Південний» і
ЛВДС «Броди», будівництво в 2008 — 2010 рр.
додаткового причалу в МНТ «Південний» та
ін. Обсяги необхідних інвестицій у системи
нафтопроводів, резервуарні парки і морські
термінали оцінюють у рамках системного
інжинірингу проекту «Одеса — Броди —
Плоцьк».

За результатами обговорення рамкового
бізнес'плану, учасники засідання визнали, що
проект є конкурентоспроможним і економічно
ефективним для постачальників і споживачів
нафти, забезпечує привабливий для інвес'
торів рівень внутрішньої прибутковості, зок'
рема прибутковість діяльності з першого року
експлуатації, що зростатиме відповідно до
збільшення обсягів транспортування нафти.

У подальшому група експертів, яку фінансу'
вав ЄС, працювала спільно з фахівцями ВАТ
«Укртранснафта» і польсько'українського
підприємства «Сарматія» над реалізацією
трьох головних завдань: наданням допомоги у
посиленні комерційної експлуатації наявної
інфраструктури для транспортування кас'

пійської нафти до Європи; розробкою юридич'
них і фінансових механізмів для забезпечення
прозорого і прибуткового функціонування
цього коридору; завершенням технічних
досліджень будівництва нафтопроводу до
Плоцька за технічними й екологічними стан'
дартами ЄС.

Питання розвитку інфраструктури для забез'
печення диверсифікації поставок нафти і газу
було узгоджено в рамках Плану дій ЄС — Ук'
раїна (пункт 53), підписаного 21 лютого 2005
року. Відповідно, будівництво нафто'транспо'
ртного коридору «Чорне море — Україна —
Польща» є ключовим інфраструктурним про'
ектом у політиці ЄС і України в питаннях без'
пеки поставок нафти, а також посилення
інтеграції енергетичної інфраструктури ЄС і
України.

У травні 2003 р. Кабінет Міністрів України,
Рада Міністрів Республіки Польща і Євро'
пейська Комісія підписали Спільну декла'
рацію «Підтримка проекту Євразійського
нафтотранспортного коридору», в рамках якої
було створено тристоронню робочу групу екс'
пертів ЄС — Україна — Польща для розробки
системи транспортування нафти «Одеса —
Броди — Плоцьк». Згодом виникли перебої із
забезпеченням цієї магістралі каспійською си'
ровиною. Зокрема, будівництво гілки «Одеса
— Броди» до Плоцька гальмувалося
відсутністю гарантій постачань нафти з боку
Казахстану та Азербайджану, хоча Баку
зацікавлений у збільшенні постачань нафти
за кордон, оскільки об'єми її видобутку
постійно зростають.

Доволі цікавим підґрунтям для здійснення
енергетичних цілей України та Польщі є
ГУАМ. Нині держави — члени ГУАМ досягли
успіхів у політичній і економічній сферах і
створили сприятливі умови для позиціонуван'
ня організації на світовій арені. Показником
широкого визнання ГУАМ є участь у бакинсь'
кому саміті 2007 р. представників понад 30
країн і міжнародних організацій. ГУАМ регу'
лярно виступає з новими ідеями, однією з яких
є пропозиція щодо будівництва Євро'Азійсь'
кого нафтопроводу. Нафта Каспійського ба'
сейну мала б транспортуватися до Європи че'
рез території країн ГУАМ.

Водночас, поки проект «Одеса — Броди —
Плоцк» перебував у «підвішеному» стані, в
України почали з'являтися конкуренти. Так, у
квітні 2007 р. Румунія, Сербія, Хорватія, Сло'
венія та Італія підписали декларацію, в якій
оголосили про рішення почати будівництво
пан'європейського нафтопроводу, довжиною
1,4 тис. км, з румунського міста Констанца —
до Трієста в Італії. Пан'європейським нафтоп'
роводом транспортуватиметься каспійська
нафта з Казахстану й Азербайджану.
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Проте конкурентоспроможність українсько'
польського проекту «Одеса — Броди —
Плоцьк — Ґданськ» від цього мало постражда'
ла. Пан'європейський нафтопровід забезпечу'
ватиме каспійською нафтою південні й цент'
ральні регіони ЄС, тоді як «Одеса — Броди» —
споживачів на сході й півночі Європи. Крім то'
го, трубопровід «Одеса — Броди — Плоцьк —
Ґданськ» може стати важливим альтернатив'
ним джерелом нафти для країн, які залежні
від РФ, оскільки зробить для них доступним
постачання з Азербайджану, де швидкими
темпами зростає нафтовидобуток, а також з
Казахстану. Домовленість була досягнута, ко'
ли вкрай зросло занепокоєння з приводу чер'
гового сплеску російських погроз з боку дер'
жавної газової компанії «Газпром» припинити
постачання в Україну.

Особливо активно прагне відшукати альтер'
нативні джерела нафти Литва. Традиційно во'
на отримувала нафту через відгалуження
трубопроводу «Дружба», який поставляє
російську нафту до Європи. Проте 2007 р. цю
гілку було відключено з технічних причин.
Нині Литві доводиться імпортувати нафту
морським шляхом. 

Трубопровід з чорноморського порту Одеса до
міста Броди на Заході України зараз працює у
зворотному напрямі, а не як планувалося. Він
був побудований у 2001 р. для постачання
каспійської нафти на північ, однак зі зміною
2004 р. напряму трубопровід почав переправ'
ляти російську нафту на південь — з нафтоп'
роводу «Дружба» до танкерів, котрі вируша'
ють з Одеси. 

Польща виявилася надійним партнером і що'
до залучення таких нових учасників, як Каза'
хстан і Литва, і стосовно посилення участі в
проекті Азербайджану. Спільними зусиллями
ситуація зі спорудженням та відкриттям
ЄАНТК — «Сарматія» стала схожою на ту, ко'
ли всі сторони зацікавлені і розуміють вигоди
від співпраці, зменшення енергозалежності
від РФ. Скажімо, за лінією ГУАМ це було вид'

но зі змісту «Бакинської декларації», де йшло'
ся про низку питань міжнародної взаємодії в
економічній, енергетичній і ядерній сферах.

Спільна дипломатична робота виявилася
успішною. До угоди України, Польщі, Литви,

Грузії та Азербайджану, що об'єдналися в
консорціум «Сарматія» з добудови нафтопро'
воду «Одеса — Броди» до Ґданська, різною
мірою долучилися Казахстан, Молдова та
Білорусь. Залучення нових учасників відбуло'

ся у жовтні 2007 р. по завершенні енергетич'
ного саміту у Вільнюсі, де було підписано уго'
ду про приєднання до АТП «Сарматія»

національної нафтогазової компанії Азер'
байджану, нафтогазової корпорації Грузії і

нафтогазової компанії Литви. Отже, створен'
ня нового міжнародного нафтотранспортного
коридору «Сарматія» набуло фази імплемен'
тації досягнутих домовленостей. Перші проек'
ти можуть бути реалізовані вже 2009 р., а по'
чаток роботи нафтогону заплановано на 2011
рік. 

Таким чином, проект ЄАНТК з транспорту'

вання каспійської нафти до Європи перехо'

дить з політичної у практичну сферу. Однак,

враховуючи конкуренцію в боротьбі за нафту,

що видобувається в Каспійському регіоні, а

також сувору конкуренцію з боку російських

постачань, деякі аналітики висловлюють

сумнів, що проект буде розширено. 

Оскільки Білорусь об'єктивно зацікавлена у

міжнародній співпраці з диверсифікації енер'

гопостачань, вона може взяти дієву участь у

проекті Одеса — Броди — Плоцьк — Ґданськ.

Доцільно провести низку консультацій з біло'

руською стороною щодо її залучення до кон'

сорціуму вже найближчим часом. Можна

сподіватися, що спільними зусиллями Польщі

та України, Білорусь схвально й активно

відгукнеться на можливість розгортання

співпраці у такому багатосторонньому фор'

маті.

Однак є скептичні оцінки цього проекту. Так,

експерт Польського інституту міжнародних

відносин Адам Ебергард вважає, що енерге'

тична транспортна артерія між Азербайджа'

ном, Грузією, Литвою, Україною і Польщею

мало що змінить у залежності цих країн від

російської нафти: «Транспортування нафти

через Південний Кавказ, потім перевезення

танкерами через Чорне море — це все труд'

нощі, які дуже швидко можуть поставити рен'

табельність цього проекту під питання. Крім

того, Казахстан, з огляду на російські інтере'

си, є ненадійним партнером і не може виступа'

ти з гарантіями забезпечення обсягів нафто'

постачання. По'третє, польські нафтопере'

робні заводи досі спеціалізовані на переробці

важкої російської нафти. Переробка каспійсь'

кої нафти для них — це непросте питання».

В окремих представників енергетичних ком'

паній Польщі підписання міждержавних угод

про добудову нафтопроводу Одеса — Броди

до Плоцька також не викликає ентузіазму. 

Незважаючи на такі застереження, урядові

представники сповнені оптимізму. У грудні

2007 р. представники національних нафтових

компаній зустрілися у Вроцлаві, щоб схвалити

статут та підготувати інші юридичні докумен'

ти нової «Сарматії». У Вроцлаві схвалено всі

корпораційні документи. 
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В інтризі навколо ЄАНТК — «Сарматія» є та'
кож інші нюанси. Скажімо, йдеться про те, що
нафта через нафтотермінал Південний транс'
портуватиметься як з Азербайджану, так і з
РФ. Хоча таку перевалку буде складно
технічно забезпечити, оскільки одночасно
нафтогоном може транспортуватися лише
один вид нафти. Хіба що РФ поставлятиме
власну каспійську нафту. Директор енерге'
тичних програм Центру ім. Разумкова В. Сап'
рикін вважає, що прикаспійські країни нині
мають пріоритетніші напрями постачань наф'
ти (Баку — Джейхан, китайський напрям), і,
що важливо, крім забезпечення цих пріори'
тетів, на інше каспійської нафти не вистачає.

З другого боку, офіційна участь Азербайджа'
ну вказує на те, що він може розв'язати цю
проблему. Це означає, що в період добудови
нафтогону Одеса — Ґданськ Азербайджан
збільшить видобуток нафти і володітиме не'
обхідним її обсягом для заповнення транзит'
них потужностей цього нафгону. Понад те,
Азербайджан вже заявляє про намір надати
необхідні обсяги нафти для транспортування
нафтопроводом «Одеса — Броди» європейсь'
ким споживачам до 2009 року. 

Певні сподівання щодо гарантій забезпечення
обсягів є також у Туркменистану та Казахста'
ну. 

Як вказує моніторинг експертної дискусії та
офіційної інформації, збільшення обсягів ви'
добутку нафти очікується в усіх прикаспійсь'
ких країнах. Це означає, що ризики, пов'язані
з наявністю необхідних обсягів для постачан'
ня за всіма наявними нафтогонами і танкерни'
ми маршрутами не критичні, а драматизація
ситуації є надмірною.

З огляду на нашу оцінку, нафтогін Одеса —
Броди — Плоцьк буде успішно споруджено до
2010 р., а до 2012 р. — проведено і до Ґданська.
Каспійська нафта з'явиться на ринках Цент'
ральної та Східної Європи до 2011 р., а
Північної — до 2013 р.

Важливим у справі втілення ЄАНТК — «Сар'
матія» є реверсний режим роботи ділянки
Одеса — Броди. Скажімо, польська офіційна
сторона наполягає на першорядності питання
про зміну такого режиму роботи Одеса — Бро'
ди на аверсний. На нашу думку, а також дум'
ку деяких польських експертів, прокачування
нафти в аверсному напрямку може початися
не раніше 2009 — 2011 рр., якраз напередодні
спорудження ділянки Броди — Плоцьк.

Тоді вже буде зрозуміла ситуація зі світлою
нафтою і в Чорноморському басейні, яка
обіцяє розвиватися динамічно і масштабно.
«Чорноморська синергія» Євросоюзу має ста'
ти чільним енергетичним проектом і

вирішальним чинником в енергетичних та
політичних відносинах ЄС та РФ. Очікується,
що упродовж найближчих років Євросоюз
докладатиме значних зусиль, аби до 2012 —
2013 рр. створити чорноморський енергетич'
ний конектор: на цей час припадає ухвалення
нового семирічного бюджету Євросоюзу і,
звісно, ЄС хотів би створити привабливішу
«енергетичну атмосферу» і бачення пріори'
тетів для власного бюджетування. Є підстави
сподіватися, що й українська сторона теж ак'
тивно діятиме як щодо «Сарматії», так і на
Чорному морі.

Динаміка переговорів учасників розширеної

«Сарматії» за результатами самітів у Кракові,

Вільнюсі та Києві свідчить про готовність

сторін завершити весь комплекс заходів зі

зміцнення ЄАНТК — «Сарматія», розробки

ТЕО й підготовки бізнес'плану добудови наф'

топроводу. Водночас серед основних завдань,

що стоять перед проектом, пріоритетне місце

посідає розвиток морського нафтового тер'

міналу «Південний» та створення відповідних

умов для послідовного транспортування кас'

пійських вуглеводнів трубопроводом «Друж'

ба» вже у 2008 році.

Під час візиту президентів України та Польщі

на нафтовий термінал «Південний» голова

правління ВАТ «Укртранснафта» І. Кирюшин

поінформував глав держав про розширення

терміналу шляхом будівництва додаткових

причалів з метою приймання танкерів дедвей'

том до 150 тис. тонн. Планується будівництво

одноточкового виносного причалу типу SALM

у відкритому морі на відстані 4 — 8 км від бе'

регової лінії. «Будівництво даного причалу має

низку переваг, оскільки дає можливість

спростити розвантаження танкерів на рейді,

може ефективно працювати в умовах шторму

та не є чутливим до змін напрямку вітру,

хвиль та течій, а також зменшує функціо'

нальну залежність від допоміжних суден», —

відзначив І. Кирюшин. Окрім того, розгля'

дається можливість побудови ще двох при'

чалів у 80 метрах від діючого. Цього року пла'

нується збільшення резервуарного парку

терміналу до 500 тис. кубометрів шляхом

будівництва двох резервуарів по 120 тис. ку'

бометрів кожний. Ці резервуари будуть при'

значені для розширення можливостей тер'

міналу «Південний» для приймання танкерів

із каспійською нафтою та тимчасового її збе'

рігання. Один резервуар планують побудува'

ти за рахунок кредитних ресурсів ЄБРР, дру'

гий — на власні кошти «Укртранснафти». Роз'

ширення резервуарного парку дасть мож'

ливість збільшити обсяги транспортування,

перевалки та зберігання каспійської нафти.

Експлуатація резервуарного парку дасть змо'

гу окупити інвестиції через 3 — 4 роки.
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Варто нагадати, що морський нафтовий
термінал «Південний» було збудовано в 2001 р.
в акваторії Малого аджалицького лиману.
МНТ «Південний» має у своєму складі при'
чальний комплекс для приймання танкерів до
100 тис. тонн, глибина акваторії лінії причалу
— 15,6 м. Термінал має виробничу потужність
14,5 млн. тонн на рік, що дає можливість на'
вантажувати танкер дедвейтом 80 тис. тонн у
середньому протягом 12 — 14 годин. 
МНТ «Південний» має резервуарний парк
ємністю 200 тис. кубометрів, що складається з
10 резервуарів по 20 тис. кубометрів кожний.
Всього з початку експлуатації терміналу за'
вантажено 287 танкерів, з яких 122 — у 2007
році. Загалом морський нафтотемінал «Пів'
денний» і нафтопровід «Одеса — Броди», що
поєднує термінал з діючою трубопровідною
мережею України — це багатоцільовий об'єкт,
основна мета якого — підтримати політику
диверсифікації енергопостачання України і
надати гарантії безпечного транзиту сирої
нафти на відповідні ринки Європи.

Щодо перспективи послідовного транспорту'
вання нафти нафтопроводами «Одеса — Бро'
ди» та «Дружба» в 2008 р., то у контексті
технічної готовності компанії до такого кроку
можна зазначити наступне: «Укртранснафта»
опрацювала маршрут послідовного транспор'
тування важкої російської нафти Urals та лег'
кої каспійської у країни Європи. При цьому
йдеться саме про послідовне транспортуван'
ня, а не змішування двох сортів нафти. Ук'
раїнська сторона готова встановити мінімаль'
ний тариф на трубопровідне транспортування.
Безумовно, ефективним це буде лише за ба'
жання партнерів мінімізувати тариф на
транспортування зі свого боку. «Укртранс'
нафта» виявляє також готовність здійснювати
закупівлю легкої каспійської нафти у басейні
Чорного моря для нафтопроводу «Одеса —
Броди» за наявності гарантованих ф'ючерсних
контрактів з власниками польських НПЗ.

Варто зазначити, що компанія вже має досвід
закупівлі та переробки нафти в Україні. ВАТ
«Укртранснафта» — друга за величиною в
Європі нафтотранспортна компанія, до складу
якої входить система магістральних нафтоп'
роводів «Дружба», Придніпровські магі'
стральні нафтопроводи та Південні нафтопро'
води. Загальна довжина — 4766 км. За 2007 р.
ВАТ «Укртранснафта» транспортувала
близько 55 тис. тонн нафти, що на 17,5% біль'
ше, ніж за 2006 р. Обсяги транзиту збільшили'
ся на 22% і становили 36866,6 тис. тонн нафти.
На НПЗ України було транспортовано 10524,4
тис. тонн нафти. До державного бюджету у
2007 р. було сплачено близько 400 млн. грн., що
на 20% більше, ніж за 2006 р.

Щодо подальшого розвитку проекту ЄАНТК,

то слід зауважити таке. Наприкінці 2007 р.

уряд Польщі визначив координатором проек'

ту зі своєї сторони компанію «Перн» («Друж'

ба»). В Україні ці функції покладено на 

ВАТ «Укртранснафта» і спеціального уповно'

важеного з питань ЄАНТК. Єврокомісія

офіційно заявила про загальноєвропейське

значення проекту ЄАНТК. Хоча є певні

підстави вважати, що Євросоюз не буде вияв'

ляти активності у цьому проекті (з огляду на

перспективи «Чорноморської синергії»), Ук'

раїні, Польщі та іншим зацікавленим сторо'

нам все ж варто шукати допомоги серед дер'

жав ЄС та Єврокомісії у залученні та кон'

солідації фінансових ресурсів для проведення

дофінансування цього проекту. 

Важливим європейським партнером для Ук'

раїни та Польщі може стати Німеччина, яка

веде себе політично стримано й обережно,

здійснює свою енергетичну політику з огляду

на енергетичну залежність від РФ. Як заявив

у вересні 2007 р. Міністр економіки і техно'

логій Німеччини М. Глосс, Німеччина не спря'

мовуватиме державні кошти на реалізацію

проекту «Одеса — Броди — Плоцьк», однак

докладе зусиль для залучення приватних

німецьких компаній та їхніх фахівців до ре'

алізації цього проекту. Разом з тим, за слова'

ми А. Меркель, зовнішня політика, енергети'

ка, політика сусідства та інші питання станов'

лять виклики для Євросоюзу, їх треба

вирішувати спільно.

Тема енергетичної безпеки була однією з ос'

новних на переговорах Президента України 

В. Ющенка під час його закордонних візитів

протягом 2007 — 2008 рр. Він стверджував, що

Україна гарантує свою участь в реалізації

європейських енергетичних проектів, що мо'

жуть бути реалізовані на основі співпраці ви'

робників з транзитерами і споживачами енер'

горесурсів. Він також пропонував, щоб май'

бутня Посилена угода Україна — ЄС містила

розділ про енергетичну співпрацю між Євро'

союзом і Україною. Зокрема, Україна висло'

вила Румунії і Туреччині бажання залучитися

до участі в будівництві газопроводу NABUCCO

для транспортування газу з Ірану в Європу.

Проблема диверсифікації енергоносіїв для ЄС

набуває особливої актуальності, беручи до

уваги ту обставину, що в найближчі деся'

тиліття потреба Європи в енергоресурсах

зростатиме. Натомість РФ не зможе задоволь'

нити ці потреби хоча б тому, що в неї скорочу'

ються обсяги видобутку енергоносіїв. Таким

чином, Євросоюз намагатиметься розширити

коло постачальників за рахунок держав

Північної Африки, Близького і Середнього

Сходу, Центральної Азії, Чорноморського та

Каспійського регіонів. Проте РФ якийсь час

зберігатиме свій домінуючий статус на євро'

пейському енергетичному ринку.

Економічна та регіональна політика
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Європейський Союз послідовно вживає за'
ходів з метою мінімізації монопольного стано'
вища РФ на європейському ринку енерго'
носіїв. Упродовж 2007 р. Єврокомісія ухвалила
кілька принципових документів: «Енергетич'
на політика для Європи», «Дорожня карта
відновлюваної енергетики. Відновлювані види
енергії в ХХI сторіччі: побудова стабільнішого
майбутнього» та ін. Ці документи містять по'
ложення про те, що Євросоюз має бути єдиною
командою на переговорах з постачальниками
енергоресурсів. У європейських столицях на'
решті усвідомили потребу в більшій кон'
солідації Європейських держав навколо
Брюсселя і спрощення процедури ухвалення
рішень. Інакше ЄС програватиме стратегічну
ініціативу Москві, де рішення ухвалюються
можливо менш демократично та відкрито, од'
нак ефективніше.

Нині ЄС чітко заявляє про готовність до тісної
політичної співпраці у сфері енергетики з Ук'
раїною, іншими державами Чорноморського
та Каспійського басейнів. 

З цього погляду розвитку і зміцненню партне'
рства з Польщею належить чи не найго'
ловніше місце. Серед держав Євросоюзу
по'справжньому стратегічне партнерство Ук'
раїни розвивається лише з Польщею. Таке
ставлення України до свого найбільшого
західного сусіда зумовлено насамперед спіль'
ністю політико'стратегічних інтересів, актив'
ним співробітництвом у всіх сферах суспіль'
ного життя.

Щороку зростає значення українсько'польсь'
ких відносин, союзний характер яких є важ'
ливим чинником стабільності і безпеки у
регіоні Центрально'Східної Європи. Навіть
побіжний огляд співпраці України та Польщі
дає уявлення про її комплексний, обширний
та глибинний характер.

Українсько'польські відносини активно роз'
виваються також в інших сферах. Так, досяг'

нуто значних успіхів у економічній співпраці.
Товарообіг між Україною і Польщею з 1991 р.
швидко зростав і збільшився у 6 разів. Реаль'
но діє понад 600 українсько'польських
підприємств, загальний обсяг капіталу яких
становить понад 37 млн. дол. США. Економічна
співпраця між Україною й Польщею і надалі
активно розвиватиметься. 

Позитивно вплинули на економічну співпрацю

угоди про співробітництво між міністерства'

ми, урядовими організаціями. Розпочато робо'

та з перегляду системи кредитування спіль'

них українсько'польських підприємств і по'

шуку можливості для поглиблення такої

співпраці. Зважаючи на те, що Польща зараз

отримує значні іноземні інвестиції, що станов'

лять понад 30 млрд. дол. США, особливу увагу

слід звернути на розширення співробітництва

із залученням третьої сторони.

Співпраця і політичне партнерство України та

Польщі дуже важливе у загальноєвропейсь'

кому форматі ЄАНТК — «Сарматія». Водно'

час новим'старим аспектом в енергетичній

співпраці є проект прокладання газопроводу

для транспортування газу з Норвегії в Ук'

раїну. Цей проект наразі відкладено Ук'

раїною. Переглянути своє ставлення до такої

ідеї Україна може у зв'язку з нестабільними

постачанням та ціновою грою Москви на газо'

вому ринку. Ймовірно, що з часом Україна бу'

де готовою і до розгляду питання стосовно

прокладання нового непідконтрольного Москві

газогону з Туркменистану й Ірану. В май'

бутньому актуальними можуть виявитися

проекти транспортування енергоносіїв з

Близького Сходу територією Туреччини, а та'

кож значні транспортні проекти, пов'язані з

розбудовою залізниць та автомобільних

шляхів між Чорним і Балтійським морями. За'

галом здобутки українсько'польської співпраці

в різних сферах підтверджують вагомість та

актуальність українсько'польських відносин.




